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

Ordem de Trabalhos, que foi entregue antecipadamente a todos os membros da câmara, nos

termos do n2.2 do artigo 532 da Lei n2. 75/2013, de 12 de setembro.

A- Antes da ordem do dia

A.1- Informações dos pelou ros;

A.2- Outros assuntos;

A.3- Resumo de tesouraria.

B- Ordem do dia

B.1- Atas das reuniões anteriores (n221 e 22 de 2021);

B.2- Ponto de situação- COVID-19;

B.3- Final de mandato.

C- Período de intervenção do público

D- Aprovação da Ata

A - ANTES DA ORDEM DO DIA

A.1 — INFORMAÇÕES DOS PEIDUROS

O Senhor Presidente, começou por referir que na próxima segunda-feira, haverá a tomada

de posse dos novos órgãos autárquicos.

O Senhor Presidente, referiu ainda que este é um período de gestão, no qual por força da

Lei, em determinadas matérias, não é possível tomar decisões até à entrada em funções dos

elementos agora eleitos.

O Senhor Vereador José Guerra, apresentou um relatório com o número de visitantes ao

posto de turismo, em especial devido ao dinamismo criado pela EN2.

A.2 — OUTROS ASSUNTOS

Primeiro- (681) — Em virtude do convite para assistir à tomada de posse dos novos órgãos

eleitos, resultado da eleição do dia 26 de setembro de 2021, foi concedida a tolerância de ponto

no período determinado para o efeito, a todos os trabalhadores do município.

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

conhecimento”.

Segundo- (682) — Foi remetida para conhecimento a informação acerca de árvores no

espaço de recreio do Bairro da Colina e do bebedouro, integrada na obra que foi levada a efeito

e que decorre o período de garantia.
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A Câmara municipal depois de analisar, deliberou por unanimidade o seguinte: h’TomouJ

conhecimento”. 7
A.3 — RESUMO DE TESOURARIA

Foi apresentado o resumo diário de tesouraria do dia 6 de outubro de dois mil e vinte e um,

o qual apresentava os seguintes saldos:

Orçamental: - cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e nove euros e

setenta e quatro cêntimos

Não Orçamental: - duzentos e cinquenta e seis mil, seis euros e vinte e sete cêntimos.

A Câmara, tomou conhecimento.

B — ORDEM DO DIA

B.1 — ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES (N221 E 22 DE 2021)

Tendo os textos das atas indicadas em epígrafe sido previamente distribuído a todos os

elementos da Câmara, foi dispensada a sua leitura de harmonia com o disposto no n.2 1 do

artigo 57.9 do Anexo 1 à Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.

Os Senhores Vereadores José Guerra e Paulo Conde, não votaram a ata n2 21, dado que não

estiveram presentes na reunião a que diz respeito a referida ata.

E, não havendo retificações a fazer a câmara deliberou por unanimidade o seguinte:

“Aprovadas”.

B.2 — PONTO DE SITUAÇÃO-COVID-19

(682)—Foi apresentado o relatório com os últimos dados referentes ao concelho de Ferreira

do Alentejo.

Também enviada a resolução do Conselho de Ministros nQl3S-A/2021, de 29 de setembro

de 2021 que altera as medidas no âmbito da situação de alerta.

O Senhor Presidente, referiu ainda a situação concreta do lar de São Barnabé, no qual foi

detetado um surto, com registo para 25 casos positivos, entre os utentes daquela unidade. Os

serviços de saúde distrital estão em contacto permanente e a situação está sob controle.

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

conhecimento”.

8.3 — FINAL DE MANDATO
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Esta é a última reunião do mandato e a tomada de posse dos novos eleitos, está agendada

para o próximo dia 11 de outubro de 2021.

O Senhor Presidente, salientou as decisões tomadas ao longo de quatro anos, com impacto

no concelho e na vida das pessoas, num período onde fomos confrontados com a pandemia.--

Fez um agradecimento a todos os Vereadores e os contributos que deram ao longo do

mandato.

Um agradecimento aos trabalhadores que acompanharam os trabalhos da câmara da DAM

(Maria da Piedade e José Mira) e do SJI (Albano Fialho e Sónia Amaral).

A Senhora Vereadora Maria José do Ó Efigénio, referiu o seguinte tal como se transcreve:”.

Nesta reunião de Câmara) a última deste executivo, quero aproveitar para dizer algumas

palavras relativamente à minha experiência como eleita. Em primeiro lugar quero agradecer ao

Presidente Luís Ameixa a oportunidade que me foi dada de fazer parte deste projeto e poder

trabalhar como autarca em prol do concelho de Ferreiro do Alentejo. Quero referir que considero

que foi realizado um trabalho muito sério face às circunstâncias em presença e sempre no

sentido de melhorar as condições de vida das munícipes e da comunidade. Desejo que o

mandato que se segue seja a concretização das muitas ações que se reconheceram como

necessárias e que se possam desenvolver os melhores projetos para o bem comum. Desejo

agradecer aos membros do executivo e aos restantes eleitos do município e das freguesias a

forma como fui recebida e tratada e como foi possível trabalhar em conjunto. Por último quero

também agradecera todos os funcionários da Câmara Municipal e dizer que guardarei sempre

com muito carinho e alguma saudade estes tempos que vivemos em conjunto”.

----O Senhor Vereador José Guerra, falou da sua experiência destes quatro anos, a qual

considera enriquecedora e que aprendeu com todos. Uma experiência de espírito positivo e

construtivo, em particular com o Vereador Paulo Conde, o qual apesar de estar na oposição,

demonstrou sempre disponibilidade.

Tem muita pena da Vereadora Maria José, não continuar no executivo, mas o trabalho que

desenvolveu, irá dar os seus frutos no futuro.

----A Senhora Vereadora Ana Rute, começou por dizer que de forma inesperada, foi eleita para

este mandato que agora chegou ao fim. Assumiu o cargo a meio tempo, mas dedicou-se a tempo

inteiro, O pelouro da educação foi uma paixão. Agradece o apoio dos colegas em particular da

Vereadora Maria José e faz votos que os próximos quatro anos, se possa consolidar o trabalho

que tem sido desenvolvido.
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O Senhor Vereador Paulo Conde, considera que foram quatro anos de alguma experiên

num cargo que ainda não tinha ocupado, referindo que em tempo, assumiu que não iria

continuar, pois existe uma nova geração. Houve uma forma diferente de ver alguns problemas,

mas sempre estivemos virados para o bem público, e as diferenças existentes, dissiparam-se

com o trabalho desenvolvido em prol do concelho.

Fez votos para o sucesso do novo executivo e estará por aí a continuar a participar, mas

desta vez na Assembleia Municipal, no lugar para o qual foi agora eleito.

Agradeceu aos trabalhadores que deram apoio e em tempo de pandemia, os trabalhadores

da câmara, denotaram brio e responsabilidade que é de louvar.

C. — PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO

Não houve.

O. — MINUTA DA ATA E PROJETO DA ATA

Considerando que se trata da última reunião de mandato, o Senhor Presidente sugeriu que

que nos termos do n2 1 e n. 4 do artigo 57•Q do Anexo 1 à Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro,

seja aprovada a minuta e a ata na sua versão definitiva.

Aprovada a proposta por unanimidade.

ENCERRAMENTO PELAS: 15:42 horas.
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