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Salão Multiusos

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

MESA
Presidente: Romana Maria Martins Parreira Romão.
Primeiro Secretário: Rui Filipe Fezes Páscoa.

P5
António Francisco Galvão Gomes, Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul, Ana Isabel Lino Fialho,
José Jacinto Descalço Bilau Palmira de Jesus Dias Brissos Pereira e Rui Edgar Ferreira da Costa.

CDU
José João Lança Guerreiro e Maria Rosa Maurício Carvoeiras.

PSD
Sérgio Paulo Rodrigues Fernandes.

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS
União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros: José João Cavaco.
Freguesia de Odivelas: Rodrigo José Rego Raposo.
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros: Juvenália Isabel Guerreiro Salgado.

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Luís António Pita Ameixa.
Vice-Presidente: Maria José do Ó Efigénio.
Vereador: José Valente Rocha Guerra.
Vereadora: Ana Rute Beringel de Sousa.

Faltas
MESA
Segunda Secretária: Virgínia do Nascimento Duro Pereira Daniel Godinho.

P5
Sara Isabel dos Santos Ramos.



CDU
João Luís Ferro do Rosário Fragoso.
Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol (substituída por Hélder Carraça).

PRESIDENTES DE JUNTAS DE FREGUESIA OU SEUS SUBSTITUTOS LEGAIS
União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda: Carlos Manuel Bonito Raposo.

CÂMARA MUNICIPAL

Vereador: Paulo Fernando Marrafas Conde.

HORA DE ABERTURA: 21h18m.

A. - PERÍODO “ANTES DA ORDEM DO DIA”

A.1- INFORMAÇÕES GENÉRICAS

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal quando eram vinte e uma horas e dezoito 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 Mesa da Assembleia Municipal, deu conhecimento do pedido de

substituição apresentado pela eleita Maria de Lourdes Dias Fernandes Hespanhol, ao abrigo do artigo

60 do Regimento da Assembleia Municipal, pede substituição à reunião de 28 de setembro de 2021.

De acordo com o artigo 60 do regimento, foi convocado o cidadão a seguir na ordem da lista,

apresentada pelo mesmo partido (CDU), Hélder Carraça, o qual se apresentou na reunião.

Na falta da segunda secretária, Virgínia do Nascimento Duro Pereira Daniel Godinho, a senhora

deputada municipal, Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul (PS), assumiu o lugar da segunda
secretária.

A Senhora Presidente da Assembleia, deu início à sessão saudando a todos os presentes.

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal informa sobre as suas reuniões em formato on une
na ANAM .



A.2—ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a concordância da Assembleia Municipal
para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária n2 6 realizada no dia 25 de junho
de 2021, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros com antecedência.

O n.2 3 do art.2 342 do CPA estatui que “Não participam na aprovação da ata os membros que não
tenham estado presentes na reunião a que ela respeita”. Assim na ata n.2 6/2021, não participa João
Luís Ferro do Rosário Fragoso, Maria de Lourdes Hespanhol, Carlos Raposo e Juvenália Salgado.

Havendo acordo unânime, foi colocado em discussão o projeto da ata da referida reunião.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n2 6/2021 realizada no dia

25 de junho de 2021, por unanimidade, (13 votos a favor).

A.3—CORRESPONDÊNCIA 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.

A.4—OUTROS ASSUNTOS

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, pediu a palavra com o intuito de saudar a todos e todas,

agradece o empenho de todos e principalmente aqueles que irão deixar esta assembleia, deixa uma

mensagem de reconhecimento, tendo em conta que este mandato foi excecional.

B - PERÍODO DA “ORDEM DO DIA”

B.1- FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS

Foram enviados os documentos relativos aos pedidos das freguesias de Figueira dos Cavaleiros e de

Odivelas para autorização, no entanto estes não poderão ser decididos visto no “período de gestão’ os

órgãos das autarquias locais e os seus titulares encontram-se confinados “à prática de atos correntes e

inadiáveis’ ficando impedidos de deliberar ou decidir, relativamente a determinadas matérias, tal como



4I’.
previsto na lei n2 47/2005, de 29 de agosto, na sua versão atualizada. Assim, nos termos da alínea r) do n21

do artigo 2 do referido diploma, os processos apresentados, não podem ser decididos, pelo que devem ser

remetidos à próxima sessão da Assembleia Municipal.

B.2-ATIVIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL

Foi presente à reunião, nos termos da alínea c), do n22, do artigo 25, do anexo 1, da Lei n75/2013, de

6 de Setembro, a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do município, no período

de 21 de junho de 2021 a 24 de setembro de 2021, já anteriormente enviada a todos os membros da Assem

bleia Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara, elencou o conjunto de atividades desenvolvidas, nomeadamente o

ponto de situação sobre o Covid 19, o qual condicionou em certa medida, a atividade municipal apesar da

pandemia com o cumprimento das restrições necessárias, ocorreram atividades culturais, espetáculos e fes

tivais, sempre em conformidade com as normas da DGS. Decorreu o período eleitoral dos órgãos das autar

quias locais, com eleição a 26 de setembro de 2021. Algumas obras conheceram as suas fases de desenvolvi

mento, nomeadamente a requalificação do bar do parque de lazer da barragem de Odivelas, o passadiço pe

donal de Alfundão, os melhoramentos do caminho municipal 1025 entre Figueira dos Cavaleiros e o Monte

do Outeiro, o estacionamento frente ao cemitério de Canhestros, Aldeia de Ruins e Olhas, reparações e pin

turas do centro de reformados do antigo dispensário e do centro cultural de Santa Margarida do Sado, reabi

litação do Terminal Rodoviário e ampliação do Parque de empresas.

A obra à volta do mercado e rua Miguel Bombarda teve como objetivo a renovação das canalizações,

assim como na rua dos Açores, tendo esta ultima já sido concluída. A obra na rua Miguel Bombarda não foi

ainda finalizada, tem havido um problema muito grave com a empresa a qual a obra foi adjudicada, tenta-se

encontrar soluções. Os Conselhos Municipais também reuniram neste período, reabriu o balneário público

de Ferreira do Alentejo. No quartel dos Bombeiros Voluntários foi instalada uma estação meteorológica, a

Feira de Ferreira foi marcada e sinalizada por uma pequena atividade, com a venda e mostra de produtos lo

cais, tendo um resultado muito positivo, tendo sido um ponto de partida para a realização do mercado men

sal, tendo o espaço à volta do mercado um grande potencial para o efeito.



A Senhora Rosa Carvoeiras pediu a palavra, com o intuito de saudar todos os elementos

presentes na sessão, deseja que nos próximos quatro anos exista a possibilidade de trabalhar em

conjunto, mais próximo da população e sobretudo trazer mais público às sessões.

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, refere que existiram trabalhos realizados pela

assembleia que foram inovadores e sempre se tentou ir mais além, mediante reuniões temáticas e

formação de grupos de trabalho. Em termos de balanço, salienta que foi positivo, cada vez mais as

assembleias municipais assumem mais responsabilidades, tendo a ANAM sido um excelente parceiro

através das formações que tem proporcionado.

O Senhor José João Cavaco, pensa que cada elemento deveria fazer um balanço e exposição da

sua atividade como membro deste órgão. A Senhora Ana Fialho, O Senhor Rui Páscoa, O Senhor

António Gomes e o Senhor Sérgio Fernandes, prestaram o seu agradecimento pelo trabalho realizado

pela Assembleia Municipal, ao longo deste mandato, desejando que os próximos anos sejam de união,

desenvolvimento e sucesso.

C. — PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”

Esteve presente na sessão, o Senhor José Atabão, pronunciou-se quanto aos resultados das eleições

autarquicas, fazendo o reparo quanto ao numero de votos em branco e nulos existentes, situação esta que

deveria ser merecedora de alguma reflexão.

D. - MINUTA DA ATA

Para efeitos de execução das deliberações, tomadas na reunião desta Assembleia Municipal, procedeu-

se à votação da minuta e ata de forma definitiva.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a minuta da ata, para efeitos de execução das

deliberações, por unanimidade, com 16 votos a favor.



ENCERRAMENTO

No havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Mesa quando eram 22:37 horas deu

por encerrada a sessão.

E eu, çS3-— r7,c I-HQ. Técnica Superior do Serviço Jurídico e

Institucional, para o efeito designada, redigi e subscrevi a presente ata que vai ser assinada por mim e

pela Senhora Presidente da Mesa.

A Presidente da Mesa,

Dra. iao


