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A. PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”
-

A.1- INFORMACÕES GENÉRICAS
A Senhora Presidente da Assembleia quando eram vinte horas e quarenta e dois minutos, após ter
verificado as presenças e a existência de quórum, para o funcionamento da sessão, deu inicio à mesma com
a ordem de trabalhos atempadamente distribuída.
A Senhora Presidente da Assembleia informou todos os presentes sobre o pedido de justificação de
falta na última sessão ordinária, realizada no dia dezasseis de dezembro do ano dois mil e dezanove, por
motivos profissionais e pessoais, do senhor presidente da União de Freguesias de Afundão e Peroguarda e da
Presidente da Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros.
A Senhora Presidente da Assembleia deu conhecimento do pedido de substituição apresentado
pela eleita Maria Rosa Maurício Carvoeiras, ao abrigo do artigo 602 do Regimento da Assembleia
Municipal (pede substituição à reunião de 26 de fevereiro de 2020).
De acordo com o artigo 602 do regimento, foi convocado o cidadão a seguir na ordem da lista,
apresentada pelo mesmo partido (CDU), Hélder da Conceição Esteves Carraça, o qual se apresentou na
reunião.
A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, informou acerca das suas presenças nas
reuniões da Associação Nacional de Assembleias Municipais. Esteve presente no dia dezassete de janeiro,
em Castelo Branco e no dia catorze de fevereiro na Guarda.

A.2—ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal para que fosse
dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária ri2 9 realizada no dia 16 de dezembro de 2019,
uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros com antecedência.
Havendo acordo unânime, foi colocado em discussão o projeto da ata da referida reunião.
A Assembleia Municipal deliberou aprovar ata da sessão ordinária n29/2019, realizada no dia 16 de
dezembro de 2019, por unanimidade, com 19 votos a favor.

A.3—CORRESPONDNClA RECEBIDA

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal para que fosse
dispensada a leitura da correspondência recebida pelo facto de ter sido anteriormente enviada uma
síntese a todos os membros.
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A.4-OUTROS ASSUNTOS
Voto de pesar pelo falecimento da Dra Manuela Gusmão, com um minuto de silêncio. Aprovado por
una nimidade. (remeter à família para conhecimento).
O Senhor Presidente da União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda, pediu a palavra no sentido de
agradecer a descentralização desta sessão ter acontecido na localidade de Alfundão, oferecendo a todos os
presentes um brinde alusivo à localidade.
A Câmara Municipal envia para conhecimento uma certidão de deliberação tomada na sua reunião no
dia seis de fevereiro do ano dois mil e vinte, relativamente às declarações de que todos os compromissos
plurianuais existentes em trinta e um de dezembro de dois mil e dezanove, se encontram registados na base
de dados da central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, nos termos da alínea a)
do n. 1 do artigo 15 da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso.
A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, passou por explicitar o orçamento da Assembleia
Municipal, salientando ponto a ponto e sugeriu que fosse efetuada uma alteração. O documento fica anexo a
esta ata, com a proposta de ser remetido à Câmara.(anexo um).
No que concerne à Comissão de Líderes, a Senhora Presidente da Assembleia, sugeriu que se
procedesse à apresentação dessa comissão com elementos do grupo partidário do PSD, CDU e P5, para que a
mesma funcione em pleno. Foi dado cinco minutos para que os grupos apresentassem os nomes. Assim
sendo: pelo PS-Ana Fialho, Romana Romão e José Jacinto Bilau; pela CDU-José João Guerreiro e Lourdes
Hespanhol e pelo PSD-Sérgio Fernandes. Os nomes apresentados foram colocados a votação, tendo sido
aprovados por unanimidade, com 19 votos a favor.
O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, colocou a questão sobre se as reuniões na CIMBAL são
públicas e se as atas são divulgadas e publicadas, pois essas ações fazem parte da garantia e defesa dos
cidadãos. Para além da questão supracitada também foca em termos da Câmara Municipal o mapa de
pessoal, alguns trabalhadores queixam-se que não lhes dão iniciativa nem oportunidade, havendo falta de
delegação de competências.
Relativamente à CIMBAL, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, refere que não têm sido
enviadas as atas e para além disso também não tem sido convocada.

A Senhora Presidente referiu que irá

3

fazer um pedido de esclarecimentos à CIMBAL..
A Senhora Deputada Lourdes Hespanhol partilha da opinião, pois não se dá conhecimento daquilo
que se faz, está tudo muito centralizado, não havendo até forma de ter acesso às atas. O Senhor Primeiro
Secretário Rui Páscoa, também refere que existe uma grande dificuldade na divulgação dos resultados, por
exemplo ao nível do museu municipal, sentiu que sempre existiu algum mal estar, por falta de
comparticipações de cada município ou a superfície comercia “Continente” que foi feito em Beja para o
distrito, entre outras questões.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal em relação ao referido pelo Senhor Deputado João
Fragoso, refere que a Câmara possui uma hierarquia, estando sempre disponível para ouvir as pessoas, tal
como sucedeu no inicio do mandato, todos os funcionários responderam a um inquérito. Em breve vão ser
realizadas reuniões com cada serviço, dando oportunidade para haver abertura, não havendo por isso razão
para não haver diálogo. Na Câmara existem pelouros que tem delegações de competências e subdelegação
com a possibilidade de o fazer nos dirigentes. O Senhor Presidente da Câmara, salienta que os funcionários
também são munícipes, e que a opinião de todos é válida e se houve alguma falha, a mesma terá sido
involuntária.
O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, refere que existem muitos dirigentes que estão na
câmara há muitos anos, com experiência acumulada, que não é passada aos técnicos superiores e quando
saírem o que vai acontecer se essa experiência não vier a ser transmitida. Salienta, que quando vieram a
Beja ter uma reunião, o intitulado grupo de coesão, com o Senhor Primeiro Ministro António Costa, fizeram
muito mal em não ter vindo e ter circulado pela estrada nacional e pelo 1P8 deviam de se preocupar mais
pela região e suas acessibilidades.
O Senhor Presidente da Câmara, informa que a câmara tem vindo a negociar com as Infraestruturas
de Portugal SA, tendo-se conseguido desbloquear o impasse da autoestrada A26.

Em termos de

autoestrada, Ferreira do Alentejo será a porta de entrada e de saída do Baixo Alentejo. Quanto à estrada
nacional numero dois, vão ser feitas grandes intervenções entre Santa Margarida do Sado e Canhestros,
também Odivelas e Alvito. Esperamos, refere o Senhor Presidente da Câmara Municipal, que se venha a
fazer e criar melhores condições de acessibilidades no concelho de Ferreira do Alentejo.

4

7
/

B
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PERÍODO DA “ORDEM DO DIA

B.1- Revisão Orça mental
A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que foi distribuído a todos os membros uma
certidão da deliberação tomada na reunião de Câmara de 19 de fevereiro de 2020, referente à Revisão
Orçamental assim como os respetivos documentos, a serem submetidos à Assembleia Municipal, nos

termos da alínea c) do n.2 1 do artigo
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da lei 75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo também da alínea a)

do n.2 1 do artigo 252 do mesmo diploma, para aprovar a alteração modificativa ao Orçamento de 2020 e às
GOP’s 2020-2023.
A Senhora Vereadora Maria José, referiu que relativamente à primeira revisão orçamental com a nova
alteração modificativa, por via das competências na área da educação foi necessária uma rubrica para esta
receita, para além das alterações ao mapa de pessoal. Estas alterações levam a um aumento nas despesas.
Por exemplo na área da Educação, temos catorze assistentes operacionais nesta revisão, mais três o que dá
um total de dezassete, acrescido de outro lugar para pedreiro. Surge também a necessidade de correção de
um lapso, em que foi considerada uma rubrica que era para contrato a termo determinado e não é esse o

objetivo, mas sim um contrato a termo indeterminado. Também existe a necessidade de criar contas,
nomeadamente a dos circuitos de transportes escolares a alunos com necessidades educativas especiais,
que irão passar a ser transportados pela câmara, agora o transporte é efetuado pelos táxis, a DGESTE-ME
transfere a verba para o Agrupamento de Escolas, para este efeito.
O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, relativamente à alteração à orgânica 02- Aquisição de Bens

e Serviços-Estudos e Pareceres, parece-lhe que o custo é muito elevado para uma câmara tão pequena.
Quanto a este assunto a Senhora Vereadora Maria José explica que são projetos de engenharia que por sua
vez são revistos, não sendo o valor elevado de todo. Tudo o que é projetos de beneficiação da piscina
descoberta, setenta e cinco mil euros mais IVA, nomeadamente a ampliação das sedes de freguesia, os
projetos eletrotécnicos que derivam do pagamento de uma avença ou até o veterinário. Salienta também
que o Plano Diretor Municipal, a avaliação ambiental, as análises de água às piscinas e a ETAR, são feitos
através de estudos. Por fim, esclarece que existem projetos em que se tem a possibilidade de os fazer
internamente e outros não.
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O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, salienta que lhe preocupa o fato de ninguém ainda ter
tido a coragem de encomendar um estudo de impacto ambiental nas Fortes, não se pode extrapolar os
resultados, sendo que a validade do resultado do estudo vale zero, não tem valor científico, é a conclusão das
linhas do estudo no final do documento.
A Senhora Vereadora Maria José, salientou que desde o momento que a câmara se deparou com o
problema das Fortes e que de acordo com o que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
aponta, estão a ser cumpridos os parâmetros. A câmara não possuía nenhum técnico com aptidão para
poder fazer uma análise a essa situação, o que fez com que a câmara recorresse a uma entidade externa,
então junto da Agência Portuguesa do Ambiente foi solicitada uma proposta, tendo esta entidade efetuado
as análises, por técnicos especialistas.
O Senhor Deputado Municipal João Fragoso refere que a amostra não tem representatividade e aquele
estudo não tem valor científico.
O Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, Rui Páscoa, salienta que casos corno a fábrica das
Fortes, Pedreira do Paço são exemplos em que a câmara fez bem, mas não satisfez ninguém. O Senhor
Primeiro Secretário refere que ainda não percebeu qual é a função da fábrica das Fortes se é secagem ou
outra coisa. Relativamente ao estudo, é de opinião que foi uma brincadeira para crianças, pois não serviu
para nada. A situação da pedreira por exemplo assustou por causa do que ocorreu na pedreira em Vila
Viçosa, e a questão da pedreira tem de ter uma recuperação ambiental. Isto já vem do tempo do senhor
presidente, refere o primeiro secretário, e nada foi feito, fechar a estrada é uma situação passageira.
Perante estas situações, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, refere que a atitude que a câmara
teve em mandar fazer as análises, tem a ver com o facto da câmara querer agir e não estar conformada, e se
aquela situação faz mal às pessoas. O estudo refere que as partículas emanadas não prejudicam a saúde e
os critérios cumprem a qualidade do ar havendo sim incómodo pelo fumo e pelo cheiro. A Câmara
convocou há dias a CCDR e as duas fábricas, Fortes e Odivelas, o representante da Associação Amigos das
Fortes, Presidente da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e o Senhor Presidente da Freguesia de
Odivelas. Foi referido que há um incómodo evidente e é preciso resolver e fazer algo mais. Vai haver de dez
a doze de março uma visita técnica a Espanha, onde se vai visitar fábricas com esta natureza, em conjunto
com o departamento de Andaluzia, e queremos saber como são gerias estas situações. Relativamente à
pedreira, houve uma determinação superior, para que estes casos fossem identificados e resolvidos, no caso
da pedreira do Paço, foi cumprida essa determinação, existe uma responsabilidade por parte dos
proprietários, sendo que o proprietário foi notificado para proceder a uma série de procedimentos, processo
esse que a câmara vai acompanha quer em termos ambientais quer em termos de segurança.
A Assembleia Municipal deliberou aprovar a REVISÃO ORÇAMENTAL, por unanimidade, com 19
votos a favor.
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B.2- Alteração ao Mapa de Pessoal
A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que foi distribuído a todos os membros
uma certidão da deliberação tomada na reunião de Câmara de 19 de fevereiro de 2020, referente à
alteração ao Mapa de Pessoal, assim como os respetivos documentos. Considerando o despacho
superior para providenciar a criação de novos lugares no mapa de pessoal para ao ano 2020, torna-se
necessário proceder a alteração ao mapa de pessoal para o corrente ano, aprovado pela Assembleia
Municipal em dezasseis de dezembro do ano dois mil e dezanove. Nos termos do artigo 29 da lei
352/2014 de 20 de junho, a presente alteração deve sob proposta da câmara ser remetida para
apreciação e deliberação da assembleia municipal.

A Senhora Vereadora Maria José, referiu a alteração aos novos lugares, tendo o mapa a descrição
do perfil de competências para esses funcionários.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Alteração ao Mapa de Pessoal, por unanimidade, com 19
votos a favor.

B.3- Revogação e Alteração de Empréstimos

A) A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que foi distribuído a todos os
membros uma certidão da deliberação tomada na reunião de Câmara de 23 de janeiro de 2020,
referente ao empréstimo bancário a longo prazo.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu o porquê deste tipo de pedido à
Assembleia Municipal, referindo que foi pago

o PAEL-Programa de Apoio à Economia Local, estes

empréstimos em referência foram efetuados no mandato anterior, sendo que foi conseguido através de
fundos, um investimento para o Parque de Empresas, que foi aprovado e por isso se desistiu do
empréstimo.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Revogação ao empréstimo bancário a longo prazo,
por unanimidade, com 19 votos a favor.
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B) A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia informou que foi distribuído a todos os
membros uma certidão da deliberação tomada na reunião de Câmara de 5 de fevereiro de 2020,
referente ao empréstimo bancário

de longo prazo, para aplicação em investimento no valor de

1.200.000,00 euros, assim como os respetivos documentos.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Revogação ao empréstimo bancário a longo prazo,
por unanimidade, com 19 votos a favor.

B.4- Formas de Apoio às Freguesias
A Câmara Municipal enviou para deliberação oito certidões de deliberações tomadas em reunião

j), do nQl, do artigo 252, da Lei

da Câmara Municipal, para cumprimento do disposto na alínea

n275/2013, de 12 de setembro (deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e
salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações).
1- Freguesia de Figueira dos Cavaleiros- Pedido de loiças para o almoço de natal;
2- União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canbestros- Pedido de apoio financeiro para o
estabelecimento de educação pré-escolar e o 12 ciclo do ensino básico da escola de Canhestros;
3- Freguesia de Odivelas- Pedido para apoio nos procedimentos (júri) do processo de concessão da
exploração do bar do Centro de Convívio de Odivelas;
4- Freguesia de Figueira dos Cavaleiros- Pedido para intervenção na verificação de necessidades
para posterior intervenção nos balneários públicos e balneários do salão de festas em Figueira dos
Cavaleiros;
5- Freguesia de Figueira dos Cavaleiros- Elaboração de cartazes;
6- União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

—

pedido de apoio logístico

(aparelhagem e som), para festa de carnaval;
7- União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros- pedido de transporte das localidades
da União de Freguesias para Ferreira do Alentejo;
8- Freguesia de Figueira dos Cavaleiros— pedido de transporte para Santa Margarida do Sado;
8
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(1)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(2)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(3)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(4)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(5)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(6)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no
quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido
anteriormente referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(7)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no quadro
da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido anteriormente
referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.
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(8)-A Assembleia Municipal deliberou autorizar (sobre as formas de apoio às freguesias no quadro da
promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações) o pedido anteriormente
referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

B.5

Atividade da Câmara Municipal

—

Foi presente à reunião, nos termos da alínea c), do n22, do artigo 252, do anexo 1, da Lei n275/2013, de
12 de Setembro, a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do município, no período
de 10 de dezembro de 2019 a 17 de fevereiro de 2020, já anteriormente enviada a todos os membros da As
sembleia Municipal.
O Senhor Presidente abordou ponto a ponto as atividades do município.
Conselho Municipal de Educação, rede de Escolas de Excelência e o Plano de Desenvolvimento
Educativo, devida mente elaborado, inseridos em três projetos de combate ao insucesso escolar, a saber:
a) CLDS-Contrato Local de Desenvolvimento Social, b)+Sucesso Educativo+Futuro e c)da CIMBAL, porojeto
para intervir na área do sucesso educativo;
Referência ao Cante Alentejano e o juntar as pessoas à volta da fogueira na Praça Comendador Infante
Passanha, assim como as árvores de Natal à porta do comércio local, com grande sucesso, assim como a
atividade realizada em Praga, com atuação do cante;
Novo sistema de contabilidade, vai terminar o POCAL para a SNC

—

Sistema de Normalização

Contabilística;
Relação de onze empreitadas, com a explicitação de cada uma;
Estruturas cemiteriais;
Obra do Jardim Público, cobertura do anfiteatro;
Passadeiras, sessenta passadeiras a serem substituídas de pintura para pedra;
Arranjo de ruas em alcatrão;
Remodelação/melhoramento do relvado do estádio municipal;
Mobilização da pala de cobertura do estádio;
Muro da Rodoviária;
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Campo de futebol das Amarelas, em Figueira dos Cavaleiros;
o estacionamento do mercado que também vai ser refeito com cobertura;
Recuperação do poço e lavadouros de Odivelas;
Projeto “Um dia pela Vida”;
5 de março, vai ser dedicado às nossas associações, com um ponto de encontro na Praça;
Fora de Ferreira do Alentejo com a diáspora em Faro, irá ser celebrado ali o dia de Ferreira do Alentejo;
Aprovada a candidatura do Alto Comissariado dos Migra ntes, no valor de cento e cinquenta mil euros,
um trabalho que está a ser realizado por especialistas, estando agora numa fase de diagnóstico;
Marcação dos caminhos pedestres para incremento do turismo;
Primeiro Encontro de Escrita e de Escritores de Ferreira do Alentejo, sob o título “Ferreira Inspira”;
Seminário dos Frutos Secos, promovido pelo CEBAL.
O Senhor Primeiro Secretário da Assembleia Municipal Rui Páscoa, questiona sobre o que fazer com
aquela rotunda do lP8 e as análises das fábricas, nomeadamente das Fortes, ao que o Senhor Presidente da
Câmara refere que a rotunda do 1P8 é uma situação que deve de se ter em conta, havendo para o efeito
conversações com as Infraestruturas de Portugal SA, quanto às análises da fábrica das Fortes, elas continuam
a ser feitas.
A Senhora Deputada Municipal Lourdes Hespanhol, pediu a palavra e salientou que se deveria fazer
uma reflexão em voz alta, sobre o apoio que a Câmara dá à Liga para o Cancro, porque esta campanha tem
muita visibilidade e se a câmara vai continuar a ter esse desempenho em relação às pessoas do concelho que
passam por essa situação. Refere, pois que o trabalho não seja só para mostrar, tal e qual como a festa que
vai acontecer em Faro, “Vamos invadir Faro’ o que é que isso vai trazer para Ferreira? Tal como a atividade
que aconteceu em Praga, que dividendos vai ter Ferreira, porque a população refere que Ferreira está triste.
A Senhora Deputada coloca a tónica sobre estas festas, esperando que motivem, ajudem e proporcionem
bem estar ao nosso concelho.
Outra situação também referida pela Senhora Deputada Municipal Lourdes Hespanhol é saber qual o
ponto de situação da Oficina da Criança, nunca mais se falou, desapareceu? e no sitio onde anteriormente
se situava, vai ser a Universidade Popular já com muitas datas para o nascimento da criança. As migrações
são outro assunto que apesar dos estudos havidos e muito organizados, tudo continua na mesma, nada tem
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expressão e nada é visto cá para fora.

Todos os dias estamos a ser confrontados com situações que

efetivamente não sabemos como confrontar; mas que certamente está a ser tratado ao mais alto nível.
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, explicita que as questões do domínio imaterial são mais
importantes que as questões do domínio físico, como por exemplo o facto de juntar-mo-nos com os
Ferreirenses que estão no Algarve, é uma forma de os identificar e por sua vez eles tenham orgulho em ser
Ferreirenses. O sucesso que teve o cante em Praga, foi motivo de orgulho, o concelho de Ferreira do Alentejo
possui doze grupos corais em atividade, que fazem parte da alma de um povo. Em relação à Liga da Luta
Contra o Cancro, a Câmara esteve sempre presente e participa sempre, fora destas atividades continuará a
prestar o apoio aos utentes mais desfavorecidos cedendo transporte nas idas a consultas. Ferreira do
Alentejo, está a perder população, temos uma cultura de vida muito tradicional, mas também temos um
grande potencial económico, basta observar o nosso parque de empresas, os restaurantes estão sempre
cheios, tendo as entidades e as freguesias um papel muito importante na promoção de atividades culturais
muito vastas. Repare-se que todos os dias temos uma atividade, devemos sim de nos auto valorizar e
aumentar a nossa auto estima. Quanto à questão dos migra ntes, foi chamado o Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras e a Autoridade para as Condições de Trabalho no sentido de se minimizar alguns
constrangimentos. Repare-se que este problema não é novo, há quarenta anos atrás os lagares eram dentro
das localidades, as pessoas vinham para a apanha da azeitona e ficavam em casões, não tínhamos pessoas e
hoje continuam assim. Quanto à Oficina da Criança, houve uma remodelação da antiga cantina da Escola
Básica do primeiro ciclo de Ferreira, para albergar esses serviços, que irá ser integrado no novo sistema
educativo, promovendo-se as Atividades de Animação e de Apoio à Família e as refeições aos alunos do
ensino pré escolar; serviços que são promovidos pelos técnicos da câmara, sendo um serviço que responde
às necessidades, não só disponibilizado na sede do concelho como também em todas as freguesias.
O Senhor Deputado Municipal João Fragoso, pede para fazer um comentário, referindo que “nos
últimos anos tivemos políticos profissionais e voltamos a ter; refugiando se no subterfúgio das leis para nada
dizer. Isto é um verdadeiro político. Se decidisse mais em defesa do Baixo Alentejo teríamos mais a ganhar
pois nunca defendeu o aeroporto. Gostaria muito que o Senhor Presidente se envolvesse mais na defesa do
Baixo Alentejo”, salienta o Senhor Deputado.
O Senhor Presidente apenas referiu que existe uma preocupação em prol da conjuntura de cada
momento vivenciado, em função dos projetos existentes na altura.
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

B.6

—

Pedido de substituição e designação de elemento para integrar na CPCJ

No dia onze de fevereiro do ano dois mil e vinte, deu entrada na Assembleia Municipal, um oficio
emitido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Alentejo, com o assunto: Pedido de
substituição e designação de um/uma representante para integrar a CPCJ de Ferreira do Alentejo. De acordo
com a alínea 1) do n.2 1 do artigo 17. da LPCJP “Quatro cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais
conhecimentos ou capacidades para intervir na área das crianças e jovens em perigo, designados pela
assembleia municipal, em substituição da cidadã eleitora Fernanda Pita Costa, que solicitou a sua
substituição junto da Comissão.
Foi referido pela bancada do PSD, o nome da cidadã Cristina da Silva Rodrigues, procedendo-se à
eleição por voto secreto.

A Assembleia Municipal deliberou designar, por maioria, com 15 votos a favor 3 votos contra e 1
abstenção

C.

—

.

PERÍODO DE “INTERVENCÃO DO PÚBLICO”
Não houve.

D.

-

MINUTA DA ATA

Para efeitos de execução das deliberações, tomadas na reunião desta Assembleia Municipal, procedeuse à votação da minuta da ata.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a minuta da ata, para efeitos de execução das
deliberações, por unanimidade, com 19 votos a favor.

13

ENCERRAMENTO

Ngo havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Mesa quando eram 24: 00 horas
deu por encerrada a sessão.

E eu

,

Chefe de Serviços do Serviço Jurídico e Insfitucional, pa o

efeito designado, redigi e subscrevi esta minuta que vai ser assinada pela Presidente da Assembleia
Municipal.

A Presidente

bleia,

‘4

Município de Ferreira doAlentejo
Assembleia Municipal
ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA ASSEMBLEIA 2020

Classificação

Designação

01

Dotação

Administração Autárquica

01

01

Despesas com pessoal

01

01.02

Abonos variáveis ou eventuais

01

01.02.04

Ajudas de custo

01

01.02.13

Outros Suplementos e Prémios

01

01.02.13.02

Outros

01

01.03.09

Seguros

01

01.03.09.01

Seguros de Acid. Trabalho e Doenç. Profissio

4.000,00

12.500,00

Total do capítulo económico 01
02

300,00
16.800,00

Aquisição de Bens e Serviços

02

02.0 1

Aquisição de Bens

02

02.01.08

Material de escritório

1.000,00

02

02.01.15

Prémios-condecorações e ofertas

1.000,00

02

02.01.18

Livros e documentação técnica

02

02.01.19

Artigos honoríficos e condecoração

1.000,00

02

02.01.2 1

Outros bens

2.000,00

02

02.02

Aquisição de Serviços

02

02.02.09

Comunicações

02

02.02.13

Deslocações e estados

02

02.02.15

Formação

02

02.02.50

Outros trabalhos especializados

2.000,00

02

02.02.25

Outros serviços

1.000,00

500,00

1,00
1.000,00
500,00

Total do capítulo económico 02

10.001,00

TOTAL GERAL

26.801,00

C1nc(o Um.

