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Verificada a existência de quórum, o Senhor Presidente, deu início à reunião com a Ordem de

Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os membros da câmara, nos termos do n22

do artigo 532 da Lei n2. 75/2013, de 12 de setembro.

A- Antes da ordem do dia

Ai- Informações dos pelou ros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria.

B- Ordem do dia

B.1- Ata da reunião anterior (n25 de 2020);

B.2.- Plano Municipal de Contingência. COVID-19;

B.3- Edificação e urbanização;

B.4- Serviços nos cemitérios municipais e cremações;

B.5- Apoio a entidades e atividades diversas;

B.6- Apoio às freguesias;

B.7- Trânsito;

B.8- Pagamento a prestações;

8.9- Deliberações ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio Social;

8.10- Candidatura. Apoio financeiro para projeto de qualificação “Festival Giacometti”;

B.11- Descentralização de competências. Freguesias;

B.12- Empreendimento turístico. Revisão de classificação;

B.13- Relatório do Estatuto Direito de Oposição;

C- Período de intervenção do público

O- Minuta da ata

A - ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1 — INFORMAÇÕES DOS PELOUROS

O Senhor Presidente, informou que no domínio das atividades do serviço de cultura, estas

estão suspensas, tendo as últimas ocorrido nos dias 7 de março em Faro e no dia 8, com as

comemorações do “dia da mulher”.

Relativamente aos serviços de administração direta, há a referir que estes tem decorrido

dentro do âmbito da normalidade, até à introdução das medidas de contingência e que mais à
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frente iremos falar. Contudo, importa salientar alguns serviços que tiveram lugar, nomeadamente

os canalizadores, no serviço de roturas de água um pouco por todo o concelho a necessitarem de

ser reparadas. Os Pintores continuaram o seu trabalho no jardim público, com o serviço junto à

casota do lago e nas traseiras do bar. Os asfaltadores na colocação de bandas no caminho

municipal 1029, no troço de ligação entre Peroguarda- Beringel.

O serviço de eletricista manteve um conjunto de intervenções nos edifícios públicos, para além

da tentativa de reparação dos semáforos em Figueira dos Cavaleiros, o que só será possível através

de uma empresa especializada.

Os pedreiros continuam em serviço no cemitério a fazer campas. Os carpinteiros em

reparações no mini-campo do Bairro 5 de março e na fonte nova, para além de trabalhos no jardim

público (reparação de baldes para o lixo, em madeira).

No que respeita aos esgotos, tem sido efetuado alguns desentupimentos e trabalho na ETAR

de Figueira dos Cavaleiros. Também está em curso uma campanha de desinfestação nos coletores

de esgotos e águas pluviais, efetuada através de uma empresa, contratada para o efeito e que

decorre entre 17 a 20 de março.

Sobre o licenciamento municipal de edificações, importa referir que a habitual reunião com a

Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra lncêndios-CMDFCI, em principio será efetuada

por e-mail, porque há processos em curso, que necessitam de parecer da comissão, e não podem

ficar parados,

A próxima reunião de câmara dia 1 de abril, poderá ser como esta que está em curso, no

entanto será sempre avaliada a situação e recorrer se necessário a outro meio para a sua

realização, nomeadamente videoconferência.

A Senhora Vereadora Maria José, elencou o conjunto de obras a decorrer, por empreitada, e

referindo que existe uma continuação de algumas delas que já estão numa fase final, como as

passadeiras para peões, a cobertura do anfiteatro do jardim público ( estrutura a ser colocada),

mas outras há que tiveram o seu início, como a Universidade Popular, o muro junto ao terminal

rodoviário, cuja empreitada engloba a transferência da pala do campo de jogos do Sporting Clube

Ferreirense, para o Estádio Municipal.

Outras obras estão em fase de procedimentos necessários de contratação pública, como são

os casos do arranjo da frente à escola de Figueira dos Cavaleiros e também na entrada Este em

Santa Margarida do Sado.
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Existem vários projetos em elaboração nos serviços, nomeadamente de apoio às freguesias,

como o caso de ampliação da sede de freguesia em Alfundão, bem como em de Odivelas;

beneficiação dos balneários públicos de Figueira dos Cavaleiros, arranjos do espaço exterior na

Rua Zeca Afonso em Ferreira do Alentejo, zona envolvente ao estádio e Rua Infante D. Henriques,

também em Ferreira do Alentejo.

Outro projeto que importa referir, é a zona de pesqueiros junto do rio sado, em Santa

Margarida. A Agência Portuguesa do Ambiente, já emitiu parecer favorável.

No âmbito do PEPAL, só houve um candidato admitido, é uma arquiteta paisagística, que está

com o projeto dos pesqueiros em mão, no qual está a existir um trabalho conjunto com a câmara

municipal de Grândola. No entanto em face da situação que o país vive, haverá com certeza algum

atraso, na concretização deste processo.

Esteve, com a Coordenadora da Proteção Civil Municipal, numa reunião na CIMBAL, em virtude

de estar em curso, uma candidatura, a que a câmara de Ferreira do Alentejo aderiu, relacionada

com a situação de seca. A parte respeitante à nossa câmara, tem a ver com as campanhas de

sensibilização.

Relativamente às águas, saneamento e ambiente, continuamos sem um técnico, após a saída

da Eng. Rita Paiva, o que nos leva a recorrer aos trabalhadores dos serviços operacionais, pois é

obrigatório por Lei, a realização de análises, mas esta situação passa pela contratação de um

técnico habilitado para o efeito, assunto que mais à frente será apresentado.

No que respeita ao funcionamento dos equipamentos de abastecimento de água, alguns estão

a ser substituídos, tal resulta de um contrato com uma empresa local, pelo que só assim, este

serviço tem sido possível levar a efeito.

Como já foi referido pelo Senhor Presidente, está em curso a campanha de desbaratização e

desratização em todas as condutas, equipamentos municipais e edifícios públicos da câmara.

Decorre o procedimento de contratação pública para a limpeza de edifícios e um outro de

aquisição de veiculo cisterna, para o transporte de água para consumo humano. Este equipamento

é uma necessidade, pois as condições atmosféricas, por vezes leva a uma seca extrema, e haverá

que dotar os serviços de equipamento com condições, para fazer transporte de água, ou numa

outra situação pontual, onde se mostre necessário.

Sobre o furo dos Gasparões, há que dizer que o mesmo foi executado, no entanto para a ligação

é necessário um procedimento contratual nos termos da legislação em vigor. Na primeira tentativa
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para o concretizar, o processo ficou deserto, pois não houve interessados. Assim, iniciou-se novo

procedimento e que se aguarda.

O Senhor Vereador José Guerra, salientou, relativamente às diversas candidaturas ao

programa PT2020, aquela que respeita à escola de Canhestros, que foi aprovado e neste sentido

esclareceu acerca dos valores que estão em causa.

Adicionou informação na sequência de uma reunião ocorrida na CIMBAL, relativamente aos

projetos/candidaturas, onde a Câmara Municipal de Ferreira, se mostra bem posicionada, no que

diz respeito ao grau de execução.

Aguarda-se decisão sobre projetos submetidos, como a promoção do sucesso escolar, cultura

para todos, e da eficiência energética em edifícios (biblioteca), bem como o Centro Sénior de Santa

Margarida do Sado.

A Senhora Vereadora Ana Rute, disse que decorreu uma reunião de trabalhos com

enfermeiros no dia 10 de março, na qual compareceu e também esteve presente com a Chefe da

Divisão Social.

No dia 12 de março, ocorreu uma reunião com os responsáveis do Centro Cultural e Desportivo

de Alfundão.

Há possibilidade do cancelamento dos jogos desportivos 2020, até porque ainda não há

inscrições. Algumas atividades são desenvolvidas através do desporto escolar. Como todos sabem

em face da situação, tudo deverá ser analisado e equacionado, pelo que é sugerido que este

assunto, seja verificado na próxima reunião.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

A Câmara tomou conhecimento do seguinte:

Primeiro-(237) — Para conhecimento da câmara e posteriormente da assembleia municipal, foi

nomeada em 24 de fevereiro de 2020, a Eng. Elsa da Conceição Ramos Caneiras Rodrigues, para

coordenação do Gabinete Técnico Florestal.

Segundo-(238) — Para a cobertura , para o espaço da piscina ao ar livre, onde irá ser colocada

uma tela, haverá que sugerir uma determinada cor, para a referida tela.

A câmara tomou conhecimento e concorda com a proposta da Senhora Vereadora( cor: blue) -

Terceiro- O Senhor Vereador Paulo Conde, pretendeu alertar para a verificação da Estrada

Municipal entre Aldeia de Ruins e Fortes, em virtude do seu estado de degradação.

A.3 — RESUMO DE TESOURARIA
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Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 17 de março de dois mil e vinte, o qual

apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - Três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e oito

euros, e cinquenta e três cêntimos.

No Orçamental: - Cento e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta euros e setenta e quatro

cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

B — ORDEM DO DIA

B.1 — ATA DA REUNIÃO ANTERIOR (N95 DE 2020)

Tendo o texto da ata indicada em epígrafe sido previamente distribuído a todos os elementos

da Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia com o disposto no n.9 1 do artigo 579 do

Anexo 1 à Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

E, não havendo retificações a fazer, foi a mesmas aprovada por unanimidade.

B.2 — PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA-COVID-19

(239)-Considerando o plano municipal de contingência já em vigor e a demais informação das

autoridades de saúde, decorreu no dia 16 de março de 2020, uma reunião extraordinária da câmara

municipal, na qual tiveram presentes os chefes de serviço, a coordenação municipal de apoio ao

cumprimento do plano, para uma avaliação e medidas a tomar em particular com a utilização de

equipamentos municipais e também com os trabalhadores em serviço no município.

Nestes últimos dias, tem sido efetuada uma avaliação permanente do ponto da situação, com

informações dos serviços relativamente à utilização do salão multiusos e os demais espaços

públicos, como informação do Grupo de Saúde Ambiental da Unidade Local de Saúde do Baixo

Alentejo, nomeadamente para os viajantes e comunidades e cuidados a ter.

A informação produzida tem sofrido constantes alterações. Assim, temos a versão atualizada

do plano ratificado na reunião extraordinária e as determinações que entraram no dia de ontem

em vigor, relativamente a todos os serviços da autarquia.

Perante tal situação, o Senhor Presidente, informou que a reunião de hoje, prevista com a

comissão municipal de proteção civil, fica adiada, dado que decorre um Conselho de Estado, e com

as determinações que daí possam ter lugar, o que irá ser comunicado pelo Presidente da República,

se possa fazer nova avaliação da situação e tomar as medidas que se julguem necessárias.

Referiu que foi elaborado um folheto que está a ser distribuído, o qual tem a particularidade
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de estar traduzido em inglês. Este documento deverá chegar a todas as habitações do concelho.--

No dia de hoje, seguiu uma mensagem a todos os trabalhadores da autarquia, onde são feitos

alguns esclarecimentos e preceitos a seguir neste momento difícil que atravessamos, e recordando

que a câmara conta com todos eles.

A Coordenadora da Proteção Civil, remeteu uma comunicação a todos os membros da

Comissão Municipal de Proteção Civil, incluindo o Delegado de Saúde e Freguesias do concelho.-

Também foi efetuada uma comunicação formal à empresa de limpeza urbana, a alertar para

uma maior atenção e cuidado nesta fase, em termos de limpeza pública.

A Senhora Vereadora Ana Rute, disse que tinha partido do pressuposto, que todos os

equipamentos públicos, incluindo fonte nova e jardim público, ficavam encerrados, o que não se

está a verificar. Assim, se por um lado queremos impedir que não haja aglomerados de pessoas,

estamos a convidar que estas se possam juntar naqueles espaços com maior assiduidade.

A Senhora Vereadora Maria José, referiu que partilha da opinião da Vereadora Ana Rute e que

estes espaços também deveriam estar encerrados.

O Senhor Vereadoriosé Guerra, salientou que podem existir duas atitudes, por um lado apelar

ao sentido cívico das pessoas, por outro com medidas mais duras em que se verifica que o sinal

transmitido é mais forte. No que respeita ao jardim público, compreendemos que existe um espaço

comercial, mas devemos aguardar pelas determinações oficiais que em breve podem trazer as

regras e restrições a vigorar. Depois do Conselho de Estado e na sequência do que poderá surgir

por parte do Governo, esta situação deverá ficar resolvida.

O Senhor Vereador Paulo, também está na expetativa daquilo que se vai passar, mas sabemos

que a câmara aprovou um conjunto de regras, nomeadamente o encerramento de espaços. Uuem

vai fiscalizar?

O Senhor Vereador José Guerra, começou por referir que decorreu uma reunião em Beja com

a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL). Esta reunião com os municípios e um

conjunto de entidades, teve o objetivo de fazer ‘um ponto de situação’ sobre a aplicação das

normas de contingência para a Covid-19 na região. Além de diversos autarcas, a reunião também

contou com a presença de representantes das áreas da Saúde, Proteção Civil, Segurança Social e

PSP.Foi efetuada a avaliação do conjunto de medidas “excecionais e temporárias “tomadas pelos

diversos municípios nos últimos dias em face deste problema que a todos diz respeito. Partilhou

alguma informação acerca da situação e que foi transmitida na referida reunião.
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A Senhora Vereadora Ana Rute, informou que, no âmbito da educação, já foram emitidos três

comunicados e hoje foi o primeiro dia com a entrega de refeições ao domicilio, para alunos do

escalão A. Registaram-se 12 pedidos e há uma articulação com os Serviços de Logística e

Transportes que estão a fazer a distribuição ao domicilio.

De seguida o Senhor Presidente referiu que, no seguimento da reunião extraordinária, tal

como solicitado, foi produzido um relatório, acerca da situação dos migrantes. O grupo constituído

pelo Vereador José Guerra, a Chefe da Divisão Social e Coordenadora da Proteção Civil e que se

anexa à presente ata, é um trabalho importante, pelo que se dá a palavra, aos seus autores.

O Senhor Vereador José Guerra, salientou o papel importante do trabalho e a disponibilidade

para o realizar num curto espaço de tempo.

A Chefe de Divisão Social, disse que no caso dos migrantes, no caso de haver necessidade de

alguns estarem de quarentena, temos que ter espaços disponíveis. Alguns não estavam em casa, e

a barreira da língua pode ser um obstáculo.

A Coordenadora da Proteção Civil, explicou que houve alguma dificuldade, pois muito embora

o documento esteja traduzido, mas a multiplicidade de nacionalidades não facilita a divulgação do

folheto; no entanto, importa referir que muitos deles tem contacto permanente com familiares, e

estão ao correr do que se passa. Outra situação, é de que parece que o trabalho sazonal é rotativo

e alguns por esse facto não estavam em casa.

A Senhora Vereadora Maria José, atenta ao trabalho realizado e a sua importância.; sabemos

que nem todos os migrantes, estão enquadrados em empresas de trabalho temporário.

A situação terá que ser verificada, e aqui, o SEF e a AC] no âmbito das suas competências, têm

responsabilidade acrescida.

A Senhora Vereadora Ana Rute, sobre a temática dos migrantes, recordou que muitos deles,

neste momento, não podem regressar aos seus países de origem, veja-se o caso dos Romenos, cujo

autocarro que os transportava, não está a fazer as carreias, em virtude desta epidemia.

O Senhor Presidente, disse que é importante sensibilizar as empresas para toda esta situação.

O Senhor Vereador Paulo Conde, por norma sabemos que mais cedo ou mais tarde, isto vai

cair sobre a câmara municipal, pelo que será oportuno desenvolver um plano quanto antes.

O Senhor Presidente, considerou que este trabalho agora elaborado, é importante, pelo que

os serviços sociais e de economia e estratégia, poderiam desenvolver esse plano.

Ainda sobre a temática do COVID-19, a câmara tem estado a desenvolver um conjunto de ações,
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tomando as medidas que se julgam indispensáveis em cada momento, e está a equacionar se for

necessário a contratação de operacionais, por um período de quatro meses, tal como abre essa

possibilidade as medidas excecionais emitidas pelo Governo.

Sobre a falta de técnico nos Serviços de Ambiente, Águas, Saneamento e Resíduos, está-se a

tratar com a AMCAL- Associação de Municípios do Alentejo Central, vista a possibilidade de um

técnico, que está em funções naquela entidade, e conhecedor destas matérias, poder vir em

mobilidad e para a câmara de Fe rreira .

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “A câmara

tomou conhecimento do ponto da situação, nomeadamente o contacto com as empresas dos

trabalhos de migrantes, informando das regras de prevenção do COVID-19; -Encerramento do

Parque da Fonte Nova e Jardim Público (exceto o bar); -Tomou conhecimento que foi pedido a

mobilidade de um funcionário da AMCAL- Associação dos Municípios do Alentejo Central, para ser

nomeado Chefe do Serviço de Ambiente, Água, Saneamento e Resíduos-SAASR, em regime de

substituição; -Permitir nos termos do Decreto-Lei n 10-A/2020 de 13 de março,, a contratação de

pessoal excecionalmente para sectores críticos( essenciais), pelo período de quatro meses”.

B.3 — EDIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Foram presentes à reunião de câmara, os seguintes processos de obras, os quais incluem

pareceres técnicos emitidos pela Divisão de Urbanismo e Obras Públicas:

(240) — Processo- L-ALT- Requerente: José Filipe Rosa Rocha, referente ao pedido de alteração

de edifico de comércio para habitação, sito na Travessa da Misericórdia, 47 em Ferreira do Alentejo.

É proposto o indeferimento do pedido.

A Câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Agendar uma

reunião com o promotor da obra”.

(241) — Processo- L-EDI 3/2018- Requerente: Bastantes dotes , Unipessoal, Lda., referente à

construção de armazém agrícola, sito nos Barrinhos-Ferreira do Alentejo: Foram apresentadas

alegações.

A Câmara municipal depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado

conforme proposto”.

(242) — Processo- L-EDI 20/2017- Requerente: Vítor Manuel Guerra Torrado e Outro, referente

à construção de habitações, sito no Largo Luís António Pereira, Lote 30 em Ferreira do Alentejo. É
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solicitada a aprovação da 3 prorrogação da licença da obra.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Deferido

conforme proposto”.

(243) — Processo- O-COM 1/2020- Requerente: Patrícia Susana de Sousa Pereira, referente ao

aumento de comproprietários, sito no Vale de Aljustrel em Ferreira do Alentejo. É solicitada a

certidão de não impedimento.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Deferido de

acordo com o parecer técnico”.

(244) — Processo- L-TRT- 1/2020- Requerente: Casa Alta-Soc. Transformadora de Bagaço, Lda.,

referente a construção de lagoa, sito na Herdade do Penique-Odivelas. É solicitada a aprovação do

projeto de arquitetura.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado de

acordo com o parecer técnico”.

(245) — Processo- L-EDI-18/2019- Requerente: Ivanuel Jorge Bohamara Monteiro Sequeira,

referente à construção de ginásio, sito na Rua Mestre de Aviz, 10 em Ferreira do Alentejo. É

solicitada a aprovação do projeto de a rquitetura(alterações).

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado de

acordo com o parecer técnico”.

(246) — Processo- L-EDI- 19/2019- Requerente: PSF Agrícola SA, referente à construção de casa

de rega, sito no Monte das Figueiras em Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação do projeto

de arquitetura.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado de

acordo com o parecer técnico’.

(247) — Processo- L-TUR 7/2019- Requerente: Catharina Cecília Boeijen, referente à construção

de casa de campo e instalações agrícolas, sito na Rabela em Ferreira do Alentejo. É solicitada a

aprovação do projeto de arquitetura.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado de

acordo com o parecer técnico”.
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(248) — Processo- L-ACE 2/2020- Requerente: Maria José do Ó, referente alteração de fachada

sito na Rua Sábio Pasteur, 24 em Ferreira do Alentejo. É solicitada a aprovação do projeto de

arquitetura.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Aprovado o

projeto de arquitetura de acordo com o parecer técnico”.

A Câmara, tomou conhecimento dos despachos proferidos pela Senhora Vereadora Maria José

Efigénio, nos seguintes processos:

(249) - Processo- CP-EDI-2/2020- Funerária Guerreiro Unipessoal Lda., obra na Rua 5 de

outubro, 9 em Ferreira do Alentejo. Despacho em 14 de fevereiro de 2020-DEFERIDO.

(250) - Processo- L-EDI-16/2019- DRAGOP Unipessoal Lda., obra na Herdade da Panasqueira

em Figueira dos Cavaleiros. Despacho em 14 de fevereiro de 2020-DEFERIDO.

(251) - Em face da reclamação de Eva da Conceição Calado Ramos Lota, relativo a prédio

degradado na Rua Dr. Acácio Monteiro Leitão, 32 em Ferreira do Alentejo, anexa-se o respetivo

auto que resultou da vistoria.

A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte:” Cumprir com

o referido no auto de vistoria”.

B.4 — SERVIÇOS NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS E CREMAÇÕES

Nos termos e para cumprimento do estipulado no n2 3 do art2 352 da Lei n2 75/2013, de 12 de

setembro, remete-se a relação dos processos, relativos a requerimentos cujo ato de deferimento /

indeferimento é da competência da Câmara Municipal. No entanto pelo caráter de urgência da sua

conclusão, a Sr Vereadora, por delegação de competências do Sr. Presidente, datado de 12 de

dezembro de 2018, deferiu os atos e remeteu-os à reunião da Câmara para ratificação,

acompanhado da informação interna da DAM n2 2364/2020, de 18 de março de 2020.

Fica uma cópia da relação arquivada na pasta de documentos anexo à ata.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificar os despachos”.

B.5 — APOIO A ENTIDADES E ATIVIDADES DIVERSAS

Primeiro-De acordo com a deliberação da Câmara Municipal do dia 6 de fevereiro de 2019,

foram presentes à reunião, os seguintes pedidos, integrados na forma de apoio a entidades e

organismos legalmente existentes, e a atividades diversas, tal como o previsto nas alíneas o) e u)

do n21 artigo 332 da Lei n75/2013, de 12 de setembro:
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Anexam-se os pedidos formulados e que fazem parte integrante da presente ata e solicitado

pelas seguintes entidades:

(252) — Câmara Municipal de Cuba;

(253) — Casa do Povo de Ferreira do Alentejo;

(254) — Núcleo Motard 5 velocidade;

(255) — Ruben Circus;

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “(252) -Deferido; (253) -

Ratificado; (254 e 255) - Para melhor n análise face ao plano de contingência do coronavírus”.

Segundo: Da informação interna n2. 2297/2020, datada de 16 de março de 2020, do Serviço de

Logística e Tráfego, dando conhecimento da relação de cedência de viaturas às coletividades e

outras organizações, no período entre 2 de março de 2020 a 15 de março de 2020.

(256) — SC Fe rreirense-infa ntis, a Beja;

(257) — SC Ferreirense-futsal femininos, a Corroios;

(258) — SC Ferreirense-Iniciados, a Castro-Verde;

(259) — ULSBA-30 enfermeiros de Beja a Ferreira do Alentejo;

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento e

ratificou os despachos da Sr. Vereadora”.

B.6 — APOIO ÀS FREGUESIAS

Foi presente à reunião de Câmara, pedido de apoio a freguesia, o qual depois de aprovado,

deverá ser enviado à Assembleia Municipal, cumprindo assim, o disposto na alínea j) do n21 do

artigo 25, da Lei n975/2013, de 12 de setembro e cuja aprovação dos procedimentos a seguir, no

apoio às freguesias, teve lugar na reunião ordinária n 8, de 15 de dezembro de 2017, da

Assembleia Municipal:

(260)-Da Freguesia de Odivelas, entrada n2 2902 de 2 de março de 2020, a solicitar apoio para

processo de contratação pública, trabalhadores da autarquia a integrar ojúri.

A Câmara depois de analisar deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado e remeter à

Assembleia Municipal”.

B.7 —TRÂNSITO.

Primeiro-(261) -Foi presente à reunião de câmara a informação externa n9 12055 de 13 de

setembro de 2019, remetida por João Espada, morador na rua da República, n2 27, sendo a

garagem na rua da Liberdade, n2 8. Informa que por vezes tem muitas dificuldades em retirar a
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22
carrinha da garagem e até já aconteceu algumas vezes em que tal não foi possível como demonstra

a foto enviada. Assim, solicita a colocação de sinalização ou linha amarela no chão, de forma a que

esta situação seja resolvida.

Os Serviços de Logística e Tráfego, Informaram que apesar de compreender a intenção do

requerente, não deverão ser os serviços de sinalização da Autarquia a resolver esta situação,

conforme a c) do n1 do art25O do Código da Estrada - Proibido o estacionamento nos lugares por

onde se faça o acesso de pessoas ou veículos a propriedades, a parques ou lugares de

estacionamento.

Posteriormente o Senhor Presidente apresentou a sugestão de estudo da hipótese de dois

sentidos de trânsito na rua da Liberdade, no troço a Este do Baco da Palha, a qual mereceu opinião

favorável do SLT.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado conforme

proposto, mas restrito aos moradores”.

Segundo-(262) -Foi presente à reunião de câmara a informação interna n2 1566 de 18 de

fevereiro de 2020, remetida pelo Senhor Presidente, na sequencia de uma questão colocada sobre

o estacionamento na Rua Capitão Mouzinho em Ferreira do Alentejo, mais precisamente no espaço

junto ao restaurante o “Casarão”.

Os Serviços de Logística e Tráfego, informaram o seguinte: Após deslocação ao local, informo

que esta rua já está há muito tempo sinalizada, uma vez que a mesma é muito estreita e o facto

de ainda se permitir o estacionamento de viaturas, torna a circulação automóvel na mesma ainda

mais difícil. Desta forma a minha opinião seria proibir todo o estacionamento nos dois lados da

rua, a partir do Restaurante O Casarão / Oficina do Ferro, com as seguintes exceções:- 1 lugar para

cargas e descargas e acesso ao laboratório entre o restaurante e o Laboratório de análises ali

existente;- Permitir ainda o estacionamento junto ao passeio mais em baixo;- Anular o lugar para

deficientes existente nas costas da fonte da Praça St Maria Madalena, uma vez que junto ao Banco

BPI e no outro lado junto ao Edifício da Segurança Social existem também esse tipo de lugares.---

Foi solicitada ainda a opinião dos responsáveis e da clinica e do gabinete de contabilidade que

estão na zona, tendo estes concordado com o facto de a proposta de terminar com o

estacionamento na rua, ficando salvaguardado o espaço para cargas e descargas e acesso à Clinica.

O Senhor Presidente aprovou a proposta em 8 de março de 2020.
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A Câmara depois de analisar, deliberou por maioria o seguinte: “Ratificado com abstenção do(

Vereador Paulo Conde”.

B.8 -PAGAMENTO A PRESTAÇÕES.

(263)- Foi presente à reunião de Câmara um pedido formulado por Virgílio António Marques

Branco, a qual solicita o pagamento do recibo de água referente a fevereiro de 2020, em 8

prestações mensais.

Os serviços emitiram informação no sentido de cumprimento do estipulado no regulamento

existente e em 9 de março de 2020.

A Câmara, depois de analisar; deliberou, por unanimidade, o seguinte: “Deferido”.

— DELIBERAÇÕES AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO SOCIAL

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio Social, alínea b) do n.2 1 do artigo 12, seguem

em anexo requerimentos para o apoio na área das acessibilidades aos serviços de saúde e aos

serviços públicos em geral, bem como a disponibilização de serviços de transporte.

Tendo em conta o disposto no ponto 4 do artigo 22 do Regulamento Municipal de Apoio Social,

onde é referido que “No apoio associado à disponibilização de serviços de transporte, previsto na

alínea b) do n.2 1, do artigo 1.2, podem ser apoiados todos os cidadãos com 65 ou mais anos ou

aposentados e os cidadãos portadores de deficiência”. As candidaturas reúnem as condições para

serem apoiadas no âmbito do regulamento.

Primeiro-(264) - Requerente: -José Morais Furtado Matias, residente em Olhas.

Segundo-(265) - Requerente: -Maria Luísa Pereira Constantino, residente em Olhas;

Terceiro-(266) - Requerente: -Maria Luísa dos Remédios Antónia dos Reis, residente em Figueira

dos Cavaleiros;

Quarto-(267) - Requerente: -Arlete de Assunção Agostinho Zambujo, residente em Alfundão; -

Quinto-(268) - Requerente: -Palmira Pires Canilhas, residente em Figueira dos Cavaleiros;

Sexto-(269) - Requerente: -José Joaquim Graça, residente em Figueira dos Cavaleiros;

A Câmara depois de analisar; deliberou por unanimidade o seguinte: “Deferido”.

B.10 — CANDIDATURA. APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO DE QUALIFICAÇÃO- FESTIVAL

GIACOMEfl1.

(270) — Através da entrada n2 2779/2020 de 28 de fevereiro de 2020, do Serviço de Economia

e Estratégia que faz referência à aprovação de um apoio financeiro ao evento “Festival

Giacometti”, no montante de 3.500,00 €, que incide na tradução, conceção e produção de
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conteúdos (texto multilingue, imagem, vídeo, multimédia) para promoção do evento.

A câmara tinha três dias úteis para se pronunciar quanto à aceitação do apoio agora

comunicado, pelo que solicito a respetiva confirmação, a qual foi transmitida em 2 de março de

2020.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Ratificado”.

B.11 — DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. FREGUESIAS.

Primeiro-(271) — Foi presente à reunião de Câmara, a entrada n2 9579 de 11 de julho de 2019,

da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, que acompanhava o conteúdo da

deliberação tomada, sobre a não aceitação de competências para o ano 2019 e 2020.

A Câmara depois de analisai deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento.

Remeter à Assembleia Municipal”.

Segundo-(272) — Foi presente à reunião de Câmara, a entrada n2 3482 de 13 de março de 2020,

da freguesia de Figueira dos Cavaleiros, que acompanhava o conteúdo da deliberação tomada,

sobre a não aceitação de competências para o ano 2019 e 2020.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento.

Remeter à Assembleia Municipal”.

Primeiro-(273) — Foi presente à reunião de Câmara, a entrada n2 12802 de 2 de outubro de

2019, da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, que acompanhava o conteúdo da

deliberação tomada, sobre a não aceitação de competências para o ano 2019 e 2020.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento.

Remeter à Assembleia Municipal”.

B.12 — EMPREENDIMENTO TURÍSTICO. REVISÃO DE CLASSIFICAÇÃO

(274) — Foi presente à reunião da câmara a informação externa n2 1345 de 13 de fevereiro de

2020 e interna n2 566 de 21 de janeiro de 2020, da DUOP, e em 31 de janeiro o Chefe DUOP, deu a

conhecer que foi realizada a auditoria para revisão da classificação atribuída ao empreendimento

turístico Vila Valmonte-Agro Turismo, nos termos do n22 do art2 38 do RJET (regime jurídico dos

empreendimentos tu rísticos, D.L 39/2008 de 7 de março, alterado pelo D.L80/2017 de 30 de junho)

cujo relatório se anexa.

De acordo com o mesmo pode manter-se a classificação atribuída ao empreendimento,

Agroturismo.
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Do resultado da auditoria deve ser dado conhecimento ao Turismo de Portugal, num prazo de

10 dias nos termos do n29 do art2 38 do RJET, o que teve lugar a 13 de fevereiro de 2020.

A Câmara depois de analisar; deliberou por unanimidade o seguinte: “Tomou conhecimento.” -

B.13 — RELATÓRIO DO ESTATUTO DIREITO DE OPOSIÇÃO

(275) — Foi presente à reunião da câmara através da informação n92312 de 17 de março de

2020, o relatório do Estatuto Direito da Oposição ano 209 o qual fica anexo à presente ata.

A Câmara depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado”.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.

D. — MINUTA DA ATA

Aprovada por unanimidade.

---Não havendo mais assuntos a tratar, e quando eram dezanove horas e cinco minutos, o Senhor

Presidente declarou encerrada a reunião.

E eu, , Chefe do Serviço Jurídico e Institucional, a redigi e

subscrevi.
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