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Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas vinte horas e

quarenta e seis minutos reuniu no salão multiusos, em Ferreira do Alentejo, depois de

previamente convocada, a Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, presidida por Ana

Maria do Sacramento Torres Olho Azul, em substituição do Presidente eleito e nos termos do

n.° 2 do artigo 4° do Regimento, secretariada por António Francisco Galvão Gomes, 2°

secretário. Para a constituição da mesa, a Senhora Presidente convidou a Senhora Deputada

Virgínia Godinho.

Verificando-se a existência de quórum, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal

declarou aberta a sessão.

Foi enviado um e-mau pela Senhora Deputada Célia Cantigas, no qual informa que por

motivos pessoais não poderá comparecer à reunião da Assembleia Municipal, solicitando a sua

substftuição pelo elemento da lista imediatamente a seguir. Perante esta informação, o

elemento a seguir na lista é a Senhora Helena Maria, a qual se apresentou na

sessão.

Foi enviado um e-mail pela Senhora Deputada Maria José Efigénio, no qual informa

que por motivos pessoais não poderá comparecer à reunião da Assembleia Municipal,

solicitando a sua substituição pelo elemento da lista imediatamente a seguir. Perante esta

informação o elemento a seguir na lista é o Senhor Rui Edgar Ferreira da Costa, o qual se

apresentou na sessão.

Foi enviado um e-mau pela Senhora Vereadora Cristina Rodrigues, no qual informa

que por motivos pessoais não poderá comparecer à reunião da Assembleia

Municipal.

Foi enviado um e-mau pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Manuel

Pereira no qual informa que por motivos de saúde não poderá comparecer à sessão. Solicita a

sua substituição pelo elemento da lista imediatamente a seguir. Foram tomadas as diligências,

mas não foi possível assegurar a sua substituição.

Foi lido um texto enviado pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal Manuel

Pereira, saudando todos os presentes na sessão da assembleia, formulando votos de um
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excelente trabalho.
********

Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:

A. - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”

O Senhor José Esteves na sua intervenção solicitou informação sobre a promoção

turística do concelho de Ferreira do Alentejo, estavam previstos pelos menos dois projetos: um

era a criação e a dinamização da rede de infraestruturas para o auto caravanismo, o

beneficiário é o município de Ferreira do Alentejo, obra que deveria de ter sido construída até o

dia trinta e um de dezembro do ano dois mil e vinte. A outra, ainda dentro da promoção

turística cujo objetivo principal é promover a inclusão social e combater a pobreza, o

beneficiário é o município de Ferreira do Alentejo com conclusão para finais de dezembro do

ano dois mil e vinte e um. Um projeto direcionado mais especificamente para a aldeia da

Peroguarda, prevê-se a criação de um percurso de arte urbana, através da criação de sete

murais que serão pintados na aldeia com enfoque a Michel Giacometti e a sua ligação a

Peroguarda, que em conjunto com um já existente passa a constituir um novo atrativo para

visitar a aldeia. O Senhor José Esteves pergunta sobre o motivo destes dois projetos sendo

estruturantes no desenvolvimento do turismo no concelho não vêm a luz do dia, o que é que

aqui está a travar estes projetos.

O Senhor Vereador José Guerra salientou que os projetos foram candidatados no

último mandato, o projeto do autocaravanismo, no âmbito de uma iniciativa da entidade

regional do turismo que convidou vários municípios a aderir a este processo. Na altura, o que

foi anunciado junto dos municípios é que os apoios a conceder a esses projetos poderiam ir até

trezentos mil euros. Verificou-se que na hora da aprovação das candidaturas, os projetos

tiveram cortes muito elevados e a própria rede de autocaravanismo, que foi montada pela

entidade regional do turismo, na avaliação que o Serviço de Economia e Estratégia fizeram e

tendo em consideração outros projetos que foram desenvolvidos por outros concelhos,

considerou-se que aquele projeto não deveria avançar. Quanto ao projeto da Peroguarda foi

apresentada uma candidatura a um programa da ESDIME de promoção do território de Ferreira

e uma das componentes apresentadas era a possibilidade de se poder pintar alguns muros na
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aldeia de Peroguarda. Existem prazos para cumprir, foram feitas diligências e esta ação

alterou-se e foi substituída por uma outra ação, que teve a ver com a produção de um vídeo

dedicado à área do montado. Em suma, quando se fazem as candidaturas, estas possuem

uma determinada perspetiva, mas existe toda uma operacionalização das ações que implicam

o envolvimento da pessoas e, neste em concreto, esta foi substituída.

O Senhor Deputado Luís Gamito, sobre o assunto debatido na sessão anterior sobre

as moradas que estavam a ser utilizadas como casa de habitação de migrantes, foi dito que

estavam a ser utilizadas como armazéns. Contudo, teve conhecimento que nesses ditos

armazéns existem pessoas a habitar e a verdade deve ser reposta e trazer mais informação

sobre este caso.

B. - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA”

B.1— Informações Genéricas;

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal Ana Olho Azul relativamente à

votação das atas que estão por aprovar, não podem votar os seguintes deputados municipais,

por não terem estado presentes nas sessões das referidas atas:

- Projeto da ata da reunião ordinária n.° 8/2021 de 11 de outubro: Senhor Presidente da União

de Freguesias de Alfundão e Peroguarda e a Senhora Deputada Rosa Carvoeiras;

- Projeto da ata da reunião ordinária n.° 9/2021 de 19 de novembro: Senhora Deputada Virgínia

Godinho e o Senhor Deputado Paulo Conde; - Projeto da ata da reunião ordinária n.° 10/2021

de 17 de dezembro: Senhora Deputada Virgínia Godinho, Senhor Deputado Paulo Conde e o

Senhor Presidente da Freguesia de Odivelas;

- Projeto da ata da reunião ordinária n.° 11/2021 de 21 de dezembro: Senhora Deputada

Virgínia Godinho, Senhor Deputado José Bilau, Senhora Deputada Célia Cantigas, Senhor

Deputado Paulo Conde, Senhor Deputado Luís Gamo e a Senhora Presidente da Freguesia

de Figueira dos Cavaleiros;

- Projeto da ata da reunião ordinária n.° 1/2022 de 25 de fevereiro: Senhor Presidente da

União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda e a Senhora Deputada Rosa Carvoeiras.
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B.2— Atas das Reuniões Anteriores;

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal

para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária n° 8 realizada no dia

11 de outubro de 2021, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros.

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

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n° 8/2021

realizada no dia 11 de outubro de 2021, por unanimidade. —

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal

para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária n° 9 realizada no dia

19 de novembro de 2021, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros.

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

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n° 9/2021

realizada no dia 19 de novembro de 2021, por unanimidade. ----— —

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal

para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária n° 10 realizada no

dia 17 de dezembro de 2021, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros.

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

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n° 10/2021

realizada no dia 17 de dezembro de 2021, por unanimidade.

A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal

para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da reunião ordinária n° 11 realizada no

dia 21 de dezembro de 2021, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros.

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

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n° 11/2021

realizada no dia 21 de dezembro de 2021, por unanimidade.— — —
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A Senhora Presidente da Assembleia solicitou a concordância da Assembleia Municipal

para que fosse dispensada a leura do projeto da ata da reunião ordinária n° 1 realizada no dia

25 de fevereiro de 2022, uma vez que a mesma foi enviada a todos os membros.

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

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária n° 1/2022

realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, por unanimidade.—-— — —

B.3— Correspondência;

A Senhora Presidente da Assembleia solicftou 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.

B.4— Outros assuntos

B.4.1-Localidade de Fortes

Foi enviado um e-mau pela munícipe Manuela Lino, com o assunto: “Localidade de

Fortes”. A munícipe refere que no dia 18 de março colocaram estacas no terreno de cultivo

junto à estrada, junto das moradias, salientando a sua preocupação quanto ao cultivo intensivo

de oliveiras e os problemas ocasionados pela fábrica de queima de bagaço de azeitona

instalada na localidade de Fortes.

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, respondeu à senhora Manuela Lino,

convidando a mesma a estar presente na sessão da Assembleia Municipal para apresentar o

assunto. O Senhor Presidente da Câmara Municipal enviou para conhecimento da Assembleia

e da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, a resposta enviada à munícipe

pela Câmara Municipal, sobre o assunto.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
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B.4.2-Pedido de esclarecimento -Alvará de utilização de utilização de prédios

Foi enviado um e-mau pelo Senhor Deputado Luís Gamito sobre três prédios que estão

a ser utilizados como alojamento e tentar perceber se essas casas também têm licença para

habitação.

Foi solicitado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal que a fiscalização

averiguasse o assunto, pelo que informaram o seguinte: Relativamente ao espaço da rua

Infante D. Henrique número catorze e em conversa com o Proprietário o Senhor José Costa

este afirmou que o espaço se encontra a servir de armazém. Quanto à loja na rua Infante D.

Henrique número vinte, esta encontra-se fechada e segundo informações dadas (por vizinhos)

encontra-se a servir de armazém. O prédio na rua Dr. Brito Camacho número catorze segundo

informação do proprietário este está a servir de garagem, não sendo, segundo afirmou, neste

momento dormitório.

Mais se informa que a fiscalização irá ficar atenta à situação afim de confirmar se existe

alguma alteração relativamente as condições atuais, que configure violação do devido uso dos

edifícios”.

O Senhor Deputado Luís Gamito através de informação de uma associação tomaram

conhecimento. que existem pessoas a viver nesses locais outrora identificados.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal procedeu à clarificação e explicação sobre

o assunto.

O Senhor Deputado Rui Páscoa mais uma vez questiona sobre a resposta solicitada

sobre o registo de licença de uma habitação, pois a configuração exterior daquele prédio não é

de habitação mas sim de loja, e questionou a câmara sobre se alguma diligência tinha sido

feita, nomeadamente pelos serviços de fiscalização municipais no sentido de acompanhar e

fiscalizar as condições do prédio, para lhe ser dada autorização ou se apenas foi um mero

processo administrativo. O Senhor Deputado continua a aguardar por esse esclarecimento.

Sobre esse assunto o Senhor Presidente da Câmara pediu à mesa para que fizesse

chegar isso à câmara para que haja uma resposta concreta em relação a este caso.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.
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B.4.3-Pedido de esclarecimento sobre “Relação dos compromissos assumidos e não

pagos” — Bloco de esquerda

Foi enviado pelo senhor José Lucílio Esteves um e-mau com o pedido de esclarecimento

sobre a relação dos compromissos assumidos e não pagos. O mandatário do Bloco de

Esquerda foi devidamente informado e esclarecido.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

B.4.4-Relatório Estatuto do Direito de Oposição 2021.

Foi enviado para conhecimento da Assembleia Municipal o Relatório Estatuto do Direito

de Oposição — 2021, aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal no dia 30 de março

de 2022.

O relatório foi enviado aos partidos políticos representados na Assembleia Municipal, foi

também publicado no sfte institucional do Município e Boletim Municipal.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. — — —

O Senhor Deputado Francisco Faúlha questionou sobre alguns assuntos relacionados com

a saúde, nomeadamente as extensões de saúde, consultas de recurso e os transportes. Sobre a

saúde e já na anterior assembleia foi colocado o problema das extensões de saúde, continuarem

encerradas com todo o prejuízo que isto acarreta para as famílias e para as populações. Ainda

sobre a saúde colocou uma questão sobre as consultas de recurso e todo o seu procedimento.

Sobre os transportes, existe uma nova operadora que é a TRIMBAL, os bilhetes de transporte

aumentaram cerca de vinte por cento, os horários continuam escassos, não estando articulados

com os equipamentos escolares e os transportes continuam a não chegar até ao fim da carreira,

como o caso de Figueira dos Cavaleiros/Santa Margarida do Sado. Os transportes públicos existem

para servirem as populações e estão criadas as condições para se aderir em massa aos

transportes públicos, mas os preços não podem sertão elevados. —

A Senhora Juvenália Salgado, Presidente da Freguesia de Figueira dos Cavaleiros

associou-se à declaração proferida pelo Senhor Deputado Francisco Faúlha aquando da sua
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intervenção sobre as questões da saúde e do transporte. Especifica que estão mal servidos, em

concreto a aldeia de Santa Margarida do Sado está bastante penalizada no que diz respeito aos

transportes públicos e, de uma vez por todas, em conjunto se deve diligenciar no sentido de se

alcançar uma mudança posftiva. No que diz respeito à saúde e às regras definidas pelo Centro de

Saúde nomeadamente às consultas de recurso, não é aceitável, refere. As Juntas de Freguesia em

colaboração com a Câmara Municipal reuniram os seus esforços para que esta situação fosse

reparada, os postos médicos já estão todos reabertos em todas as aldeias e em Santa Margarida

do Sado pela primeira vez houve consultas na passada quinta feira. — —

O Senhor Deputado Paulo Conde refere que as consultas de recurso nos Gasparões não

estão a funcionar .

O Senhor Presidente da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros,

José João Cavaco sobre a saúde, de facto o posto médico nos Gasparões está encerrado.

Conforme informação enviada pela ULSBA é referido que os postos médicos no concelho de

Ferreira do Alentejo iriam reabrir. O Senhor Presidente da Freguesia falou com algumas pessoas

dos Gasparões, a população está preocupada. Em conversa com o senhor diretor do Centro de

Saúde, foi-lhe referido que no momento não podia resolver o assunto. A freguesia tomou diligências

sobre o referido enviando um ofício quer à Câmara Municipal quer à Administração da ULSBA, não

obtendo para o efeito ainda alguma resposta.

A Senhora Vereadora Ana Rute relembra que já foi dada informação a esta Assembleia de

todas as diligências formuladas pela câmara sobre o assunto em debate. Este assunto é multo

preocupante, na reunião de câmara do dia treze de abril foi pedido aos representantes da oposição

e do executivo que se tomasse uma deliberação aquando da comunicação do serviço de saúde em

relação às consultas de recurso. É inadmissível que a pessoa tenha de fazer a marcação

presencialmente pela manhã e ter a consulta a partir das catorze horas. A câmara deliberou nessa

altura reunir com as freguesias, tentar chegar à conversa com o diretor do Centro de Saúde.

Contudo, surge a informação da reabertura dos postos médicos e assim entendeu-se dar um

período de espera e ver como esta sltuação irá desenrolar-se. O posto médico dos Gasparões foi o

único que ficou excluído.

O Senhor Vereador José Guerra salientou que a competência dos transportes está

delegada pelos municípios na CIMBAL e esta realidade não só é um problema de Ferreira, ou do

distrito mas sim de todo o interior do país, regiões onde existe uma baixa densidade populacional.
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A questão da mobilidade é uma preocupação que todas as pessoas têm, existe um programa que é

o PART-Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes, implementado numa primeira

fase nas áreas metropolitanas, e que foi transportado ainda com verbas mais reduzidas para o

interior, com o intuito que possamos a partir deste ano implementar este programa de redução dos

passes. — — — — — —

O Senhor Deputado Paulo Conde refere que é do conhecimento público que a liga dos

Bombeiros se mostrou preocupada com os apoios às pessoas e às atividades que vêm fazendo,

tendo em conta os graduais aumentos do combustível. Deve-se encontrar uma resposta sobre se

a câmara, deve ter que intervir para resolver algumas situações. O Senhor Deputado proferiu

algumas palavras sobre o primeiro de maio, em nome da bancada da CDU, saudar todos os

presentes, todos os trabalhadores, não só os trabalhadores do concelho mas do país e em

particular os trabalhadores da câmara, são aqueles que mais perto de nós estão, mas que deve-se

lembrar que com a guerra as coisas vão-se agravar e os trabalhadores vão ficar mais aflitos para

suprimir as dificuldades, que tem para chegar até ao final do mês. É lembrar que os trabalhadores

são a força motora deste país e é com eles que o país avança. — —

A Senhora Deputada Maria José Duarte colocou uma questão que tem a ver com a

possibilidade dos deputados receberem atempadamente os documentos referentes às reuniões,

visto ser incomportável fazer uma leitura cuidada dos mesmos em tão curto espaço de tempo. A

Senhora Deputada faz um pedido à Câmara Municipal, sobre as inscrições das crianças para a

natação, porque nos moldes em que está os pais têm que meter um dia de férias para inscrever as

crianças, porque é um processo presencial e moroso. Perguntou se é possível fazer essas

inscrições on une para facilitar a vida ás famílias.--- —

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, referiu que os documentos, são

enviados com a maior celeridade possível, os prazos são cumpridos e os documentos só devem

ser enviados, se após a decisão da mesa considerar ou não se o ponto deve vir à reunião, Os

serviços sem decisão superior não podem enviar os documentos. — —

O Senhor Segundo Secretário da mesa António Gomes no seguimento do assunto

apresentado pelo Senhor Deputado Paulo Conde sobre o apoio aos bombeiros de facto está a ser

muito difícil suportar as despesas extraordinárias com o aumento dos combustíveis, a liga dos

bombeiros portugueses está a negociar com o govemo a atualização do preço dos quilómetros

percorridos pelas ambulâncias e a atribuição de mais subsídios para que os bombeiros voluntários
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possam sobreviver. Agradece à câmara todo os esforço que tem fefto pelos bombeiros, na

atribuição de subsídios, aquisição de veículos e apoios pontuais, saudando a sua disponibilidade.--

C. - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”

C.1 — Plano Estratégico Educativo Municipal

A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em reunião da Câmara

Municipal no dia treze de abril do ano dois mil e vinte e dois, relativamente ao Plano Estratégico

Educativo Municipal, deliberou por unanimidade o seguinte: “Aprovado. Remeter à Assembleia

Municipal “.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal salienta que já desde o anterior mandato a

câmara resolveu estabelecer com a Universidade Nova de Lisboa uma parceria para aprofundar as

condições de desenvolvimento do ensino no concelho.

A equipa liderada pelo Senhor Professor Doutor David Justino procedeu à explicitação do

documento. — — — —

O Senhor Deputado Francisco Faúlha na sua intervenção felicitou a equipa pelo trabalho

desenvolvido, colocou algumas questões relativamente ao eixo dois e três, o aproximar e na

valorização de Ferreira do Alentejo, que tem muito a ver com as opções políticas, de facto a escola

está em tudo, mas a escola podia estar muito mais bem representada se as opções políticas, que

têm sido praticadas no nosso país tivessem sido mais viradas para o Alentejo.

O Senhor Professor Doutor David Justino agradece as palavras do Senhor Deputado.

Refere, se por acaso não é facuitado ao município de Ferreira do Alentejo os investimentos, os

recursos, as bases de riqueza então dever-se-á valorizar aquilo que se possui. É muito importante

aquilo que nos dão, mas mais importante é aquilo que temos e deve-se entender que existem

recursos que se podem trabalhar melhor. Tentou-se perceber que há da parte do município uma

vontade enorme de desenvolver em termos económicos o concelho, independentemente das

opções que se possam fazer. O papel da educação será acompanhar essas opções, o desejável é

constituir um fator de atratividade relativamente aos investimentos que possam surgir.

A Senhora Deputada Maria José Duarte tem a expetativa que o Plano Estratégico seja

uma mais valia, algumas medidas que estão no plano já estão a ser executadas. No documentos
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solicitou o esclarecimento sobre “Aprendizes de oficina”. Congratulou a câmara pelo envio das

verbas para o material de desgaste às turmas do 1° ciclo.

Relativamente aos “Aprendizes de oficina”, o Professor Doutor David Justino referiu que é

um dos projetos que o senhor presidente transmitiu e que queria desenvolver nomeadamente não

só na escola, mas também fora da escola e deve haver uma sinergia entre aquilo que a escola

pode fazer e aquilo que o Centro de Emprego pode também desenvolver em termos de apoio, em

suma pretende-se constituir trabalho manual.

Sobre este assunto o Senhor Presidente da Câmara esclareceu o conceito “Aprendizes de

oficina” como sendo um projeto piloto. Uma parte muito importante da nossa população são

operários de oficinas, canalizadores, mecânicos, eletricistas, carpinteiros, entre outros e o nosso

tecido social é constituído por essas pessoas que aprenderam as suas profissões nas oficinas,

criando uma rede social que é a nossa comunidade. Hoje não há resposta nestas áreas quando

estes profissionais são solicitados e com base neste plano poder juntos das entidades

competentes, nomeadamente o governo tentar fazer experiências piloto que possam servir até para

opaístodo. — — —

O Senhor Deputado José Bilau felicitou a Câmara Municipal por ter esta aposta na

educação e o facto de ter escolhido o estar na educação baseado numa reflexão estratégica que

vai suportar a sua ação num prazo de três ou quatro anos. A Câmara Municipal dispõe agora de

um instrumento muito importante com um conjunto de medidas, ações, objetivos, tem definido

quem são os responsáveis por cada uma dessas ações e um cronograma bastante exigente

quanto à sua atuação. — — — —

A Senhora Deputada Virgínia Godinho, nesta sessão como primeira secretária da mesa da

assembleia, referiu que a educação também é a sua paixão e este plano é para não “ficar na

gaveta”. Relativamente às oficinas gostaria de saber como o senhor presidente vai fazer sem

colocar aí a parte sócio cultural que é essencial, assim como a cidadania. — —

A Assembleia Municipal deliberou Aprovar o Plano Estratégico e Educativo Municipal, por

unanimidade. — — — — — —
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C.2— Formas de Apoio às Freguesias;

A Câmara Municipal enviou para deliberação sete certidões de deliberações tomadas em

reunião da Câmara Municipal, para cumprimento do disposto na alínea j), do n°1 do artigo 25°,

da Lei n°75/2013, 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 apoio dos serviços audiovisuais, cedência

de som, tarde de fados em Santa Margarida do Sado.--— — —

2-Freguesia de Figueira dos Cavaleiros pedido de elaboração de cartaz, tarde de fados em

Santa margarida do Sado. — — — —

3-Freguesia de Figueira dos Cavaleiros pedido de elaboração de cartaz, baile da

pinha. —

4-Freguesia de Figueira dos Cavaleiros pedido de elaboração de cartaz, dia internacional da

mulher. — — — —

5-Freguesia de Odívelas pedido de apoio do serviço jurídico-terrenos da freguesia.

6-Freguesia de Odivelas pedido de apoio financeiro da sede da junta de freguesia.

7-União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros pedido de equipamento de

comunicação (Smartwatch).

(1)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

(2)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

(3)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.
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(4)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

(5)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

(6)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

(7)- A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (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.

C.3— Relatório e Contas 2021

C.3.1 - Declaração Financeira de Compromissos

A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em reunião da Câmara

Municipal no dia vinte e dois de abril do ano dois mil e vinte e dois, relativamente à Declaração

Financeira de Compromissos, deliberou por unanimidade o seguinte: Tomou conhecimento.

Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento”. — —

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.—--- — — —

C.3.2- Relatório e Contas — Ano 2021

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, passou a palavra ao Senhor Presidente da

Câmara Municipal, o qual delegou na Senhora Vereadora Ana Rute de Sousa a prestação de todos

os esclarecimentos. — — — — — —

Presente à sessão da Assembleia, o documento e a respetiva certidão que a Câmara

Municipal remeteu e aprovou na sua reunião extraordinária realizada no dia 22 de abril de 2022, e
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que contém o Relatório e Contas — Ano 2021, o qual foi apreciado pelo órgão executivo, conforme

a alínea i) do n.° 1 do artigo 33° da Lei n.° 75/201 3, de 12 de setembro , conjugado com o n.° 1 do

artigo 76° da Lei n.° 73/2013 de 3 de setembro e com a seguinte proposta:

Considerando:

a) o disposto no n° 1 do art° 76° da lei 73°/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime

financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, “ Os documentos de

prestação de contas individuais das autarquias locais são apreciados pelos seus órgãos

deliberativos, reunidos em sessão ordinária durante o mês de abril do ano seguinte àquele a

que respeitam. “;

b) o disposto no n° 3 do art° 76° da lei 73°/2013, de 3 de setembro, “ Os documentos de

prestação de contas das entidades referidas no n.° 1, que sejam obrigadas, nos termos da lei,

à adoção de contabilidade patrimonial, são remetidos ao órgão deliberativo para apreciação

juntamente com a certificação legal das contas e o parecer sobre as mesmas apresentados

pelo revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas...”

Pelo exposto, cumpre-me informar que os serviços preparam as demonstrações financeiras e o

relatório , que se encontram em anexo , acompanhado da certificação de contas (versão draft

sendo o documento final, remetido à Assembleia municipal, após a aprovação por parte da

Câmara Municipal), para que possa ser apreciado e aprovado pelo órgão executivo e

remetido para apreciação do órgão deliberativo.

À consideração superior.

As contas do Município foram auditadas por Revisor Oficial de Contas, cuja

Certificação e Parecer, se encontram em anexo.

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal Manuel Pereira no âmbito do Relatório e

Contas enviou um e-mail com uma questão a ser lida e colocada nesta sessão, a qual se

transcreve: “No Quadro 4 - Análise Orçamental da Despesa, da prestação de contas, referente ao

ano de 2021, da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, podemos verificar que o orçamento

inicial, para a rubrica “Aquisição de Bens de Capital”, era de 5.410.090,94€. Este valor foi corrigido

e, no final do ano, o valor orçado foi de 8.536.093,73 €. Contudo, a despesa efetuada, ao longo do

ano, nesta rubrica, foi de 2.229.693 €, o que corresponde a uma taxa de execução de apenas

26,12%, pouco mais de % relativamente ao novo valor calculado. —
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Apesar da taxa de execução ser realmente mufto baixa, o que é preocupante, o que mais

me surpreende é o facto de se ter retificado o valor do orçamento inicial, acrescentando-lhe o

valor de 3.126.002,79€, ou seja, mais cerca de 57,78% do valor inicial. Facto que me leva a

acreditar que o executivo previa fazer um investimento considerável, nesta área.

Neste contexto, coloco a seguinte questão: qual foi o motivo que esteve na origem do

desinvestimento verificado?” — — — —

A Senhora Vereadora Ana Rute, relativamente à questão, referiu que o Quadro 4 e

efetivamente os números que ali se apontaram são reais, centra-se no valor a 01-01-2021, depois o

valor orçado a 31-12-2021 e o valor pago, efetivamente a taxa de execução são de 26,12%.

“Contudo o Senhor Presidente ignora as fases que existem no orçamento da despesa. Para se

poder avançar para qualquer obra ou empreitada tem de se ter sempre a inscrição na dotação

orçamental e se esse valor não constar não se pode fazer essa empreitada ou essa obra. Existe

um registo inicial da dotação prevista no orçamento. Posteriormente existe o cabimento que

também apresenta uma taxa de execução que também é muito superior aos 26,12%, está uma

taxa de execução de 73,40%. O cabimento é a autorização prévia da despesa ou seja verificação

da dotação disponíveL Após o cabimento temos o compromisso e mesmo mantendo o

compromisso a taxa de execução é muito superior aos 26, 12% são 89,80%. O compromisso já tem

a ver com a adjudicação, ou seja a encomenda dos bens, os seviços do exterior por exemplo, e

depois temos o realizado que já é a obrigação, ou seja o registo da fatura e por fim o pagamento. O

que o senhor presidente fez foi apresentar a primeira coluna e a última coluna, ignorou todos os

outros processos que o ciclo orçamental da despesa tem. Efetivamente a taxa de execução do

valor pago é baixa, porque temos muitas das vezes e posso dar o exemplo de três ou quatro obras

significativas que estavam na dotação inicial e que eram suposto terem sido lançadas o ano

passado, por exemplo o parque das empresas era para ter sido lançado o ano passado no inicio do

ano, e todos sabemos que só iniciou no fim do ano, a grande obra da estrada municipal 526 era

para ter sido lançada no ano passado e também foi lançada há poucos dias, a rua Capitão

Mouzinho, os passeios, era para ter sido lançada o ano passado e vai começar na segunda feira.

Outro exemplo, o parque canino à entrada de Ferreira do Alentejo, temos o cabimento de março é

uma obra que ainda não iniciou, Os serviços eventualmente podem pressionar mais mas é muito

difícil neste momento lançar concursos e não ficar desertos e todos temos esses exemplos que são

trazidos do mandato anterior como por exemplo o Centro Sénior de Santa Margarida do Sado, a

19
Ata da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo- sessão de 29 de abril de 2022.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO

rua Miguel Bombarda que foi um procedimento difícil de conseguir. Por exemplo a escola básica de

Canhestros e a escola básica de Odivelas, as coisas não correm como se desejaria mas se se

pressionar demasiado um empreiteiro e o processo cair e voltar ao inicio, não se sabe se se

consegue arranjar empreiteiro e todas estas questões devem ser bem balançadas. Esta é a

justificação, não se pode passar da dotação para o pago, existem todos estes processos e o valor

mesmo na aquisição vai diminuindo, caso o senhor presidente quiser e a câmara o entender pode-

se enviar uma resposta escrita feita pelos serviços ao presidente da assembleia e dar

conhecimento a toda a assembleia —

A Senhora Deputada Maria José Duarte agradeceu à Senhora Vereadora por explicar

aquilo que para si é de difícil entendimento, pois a contabilidade não é a sua área. A Senhora

Deputada perguntou porque é que o saldo de gerência aumenta todos os anos, parece que de ano

para ano vai sobrando mais dinheiro. A Senhora Vereadora Ana Rute explicftou que a questão

levantada pela Deputada tinha a ver com o que foi referido na apresentação, com a incapacidade

que por vezes existe, pois se temos o dinheiro guardado naquela gaveta para aquela empreada e

não a conseguimos lançar em tempo útil dentro desse ano para que seja executado, esse dinheiro

vai passar para o ano seguinte e por isso tendencialmente o saldo de gerência tem aumentado

devido à incapacidade de executar.

Depois da devida discussão e os necessários esclarecimentos por parte da Câmara

Municipal, foi colocado à votação, a qual resultou a aprovação por maioria e com a seguinte

distribuição de votos:

Favorável

10 votos da bancada do PS

Abstenção

5 votos da bancada da CDU

1 voto da bancada do BE

1 voto da bancada do Chega

C.4—Atividade da Câmara Municipal

Foi presente à reunião, nos termos da alínea c), do n° 2, do artigo 25°, do anexo 1, da Lei n°

75/2013, de 12 de Setembro, a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da atividade do
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município, no período de 18 de fevereiro de 2022 a 29 de abril de 2022, já anteriormente enviada a

todos os membros da Assembleia Municipal.

O Senhor Presidente procedeu á explicitação da atividade da câmara. —

No Âmbito da COVID-19. -

O último relatório recebido dos serviços de saúde, referente ao dia 21 de abril de 2022,

aponta para a existência de 131 casos ativos no concelho (contados em 14 dias, com é de

regra), refletindo um rácio de 1678 por 100 mil habitantes. A câmara municipal continua a

difundir uma mensagem de contenção e cautela junto da população;

Vão decorrer as comemorações do 25 de Abril, Dia da Liberdade, conforme programa

junto;

Decorreram as comemorações do Dia do Município (5 de março), especialmente

focadas nas áreas da proteção civil e saúde, destacando-se a homenagem aos combatentes

de primeira linha á pandemia COVID-19 no concelho de Ferreira do Alentejo;

Ocorreu um foco de gripe aviária no concelho, num local isolado na freguesia de

Odivelas, que foi prontamente erradicado pela intervenção da Direção Geral de Alimentação e

Veterinária, com a colaboração ativa da câmara municipal, nomeadamente do veterinário

municipal e do serviço municipal de proteção civil.

Por causa da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia, foi realizada em Ferreira uma

vigília pela paz e de solidariedade com o povo ucraniano, incluindo a recolha de donativos

(agasalhos, medicamentos, material de primeiros socorros, etc.), que teve larga participação

popular, tendo os bens angariados sido enviados para aquele país.

Decorreram reuniões dos seguintes organismos municipais:

- Comissão Municipal de Defesa da Floresta;

- Comissão Municipal de Proteção Civil;

- Conselho Municipal de Segurança.

Entre outros assuntos, realce para a apreciação e pronúncia sobre a revisão do Plano

Municipal de Emergência e Proteção Civil do concelho.
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Os Jogos Desportivos 2022’ vão ter início a partir de 23 de abril.

Continuam a decorrer as atividades do programa ‘Cultura em Rede’, através do qual se

promovem espetáculos diversos, envolvendo artistas locais e em diferentes locais do concelho.

Neste período assinala-se: Artur Silva e RITÉTÉ, em Santa Margarida do Sado; Vítor Guerreiro

e Trio Jazz, em Figueira dos Cavaleiros; Artur Silva e Banda Filarmónica, em Odivelas; Pôpo e

Banda, em Figueira dos Cavaleiros e em Odivelas. Os próximos espetáculos programados,

são: Luís Manuel, em Santa Margarida do Sado; Paulo e Sófia, em Peroguarda e em

Canhestros; Cláudia Romão, em Peroguarda; Pedro Francisco, em Alfundão; Artur Silva e

Banda Filarmónica, em Alfundão;

Decorrem as normais sessões de cinema, no auditório do Centro Cultural Manuel da

Fonseca, e, bem assim, as sessões do Cinema Fulgor, este dedicado a temas ecologistas e

antropológicos;

Destacam-se também as exposições de fotografia, na galeria do Museu de Ferreira, do

Dia da Mulher (coletiva), e de Luís Ferreira Alves (Peroguarda 58/59).

Decorreu o Festival Terras sem Sombra, com a sua trilogia: património, música,

ambiente;

Foi realizado o Dia da Interculturalidade, tendo decorrido em Alfundão, com muita

participação quer das comunidades imigrantes quer da comunidade autóctone. Deve ser

realçada a importância desta iniciativa dada a recente realidade que se traduz na grande

quantidade de imigrantes que trabalham e vivem no nosso concelho, sendo importante

promover a sua integração.

Decorreu a reunião da Comissão Consultiva da revisão do Plano Diretor Municipal

(PDM), um importante passo para se atingir este objetivo de planeamento.

Bolsa de Turismo de Lisboa, na qual o nosso município esteve representado. Destaque

para a sessão de apresentação dos percursos pedestres do concelho de Ferreira, que ali

decorreu com muita assistência.

Decorreu o concurso de atribuição da exploração dos bares do jardim público e da

piscina de ar livre, para o próximo período de cinco anos. Em conformidade com a delegação
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de competências existente, a junta de freguesia de Odivelas fez correr idêntico processo para a

exploração do bar da zona de lazer da barragem de Odivelas.

No domínio da educação realce para as reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de

Escolas de Ferreira (AEFA) e do Conselho Municipal de Educação, tendo, neste, sido

apresentado e apreciado o Plano Estratégico Educativo Municipal, elaborado pela equipa da

Universidade Nova de Lisboa contratada pela câmara municipal.

Decorrem importantes obras nos edifícios escolares de Canhestros e de Odivelas.

A substituição das coberturas (amianto) da escola básica e secundária de Ferreira,

aguarda pelas férias de verão para ser efetuada, encontrando-se a empreitada devidamente

contratada.

Iniciou-se a empreitada de reabilitação da estrada municipal 526 (Ferreira, Abegoaria,

Gasparões) .

A via pedonal Alfundão — Peroguarcia, está em conclusão, sendo inaugurada em 25

de abril.

Também o arranjo paisagístico da rotunda da EN em Odivelas, e a ampliação da sede

da junta de freguesia de Odivelas, que decorreram num processo de colaboração entre a

câmara municipal e a junta de freguesia, serão inauguradas em 25 de abril.

Estão concluídas as obras de reabilitação do edifício do Palácio da Justiça, que muito

vieram contribuir para o melhoramento da imagem urbana do local e para a os serviços

públicos ali sediados.

Na sequência de intensa reivindicação da câmara municipal estas obras foram realizadas

pelo Ministério da Justiça, com um investimento na ordem dos 200 mil euros.

Têm decorrido várias intervenções de melhoramento e conservação das estradas

nacionais, dentro do concelho, na sequência de repetidas chamadas de atenção por parte da

câmara municipal, com obras promovidas pela ‘lnfraestruturas de Portugal, S.A.

Mais recentemente foi intervencionada a estrada nacional 121, nos troços de Ferreira a

Beja, e de Ferreira a Canhestros, neste último caso com eliminação de lombas provocadas

pelas raízes do arvoredo.
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Relativamente à intervenção efetuada na estrada nacional 2 (Ferreira a Odivelas), a

câmara chamou a atenção para algumas insuficiências aparentes, tendo sido recebida, da

lnfraestruturas de Portugal, S.A.

Tem vindo a realizar-se o Mercado Mensal (primeiro sábado de cada mês), no parque

de estacionamento coberto do jardim público, com agrado geral.

Decorre de 21 a 25 de abril a feira OVIBEJA, na qual o município se encontra

representado.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

D. -MinutadaAta

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

e sem prejuízo da aprovação final dos textos das intervenções na ata definitiva, procedeu-se à

votação da minuta da ata. — — — — —

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

execução das deliberações, por Unanimidade.

ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, a Senhora Presidente da Mesa quando eram

OOH:15M horas deu por encerrada a sessão.

E eu —- —‘r c fl .i f—ru.. (c), Técnica Superior do

Serviço Jurídico e lnstitucional,\para o efeito designada, redigi e subscrevi a presente ata que vai

assinada por mim e pelo Senhor Presidente da Mesa.

A Presidente da Mesa

Á A7J
Dra. Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul
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