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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois,
pelas vinte horas e quarenta e sete minutos, reuniu na sala de sessões do
município, depois de previamente convocada, a Assembleia Municipal de
Ferreira do Alentejo, presidida por Manuel António de Vilhena Pereira e
secretariada por Ana Maria do Sacramento Torres Olho Azul, 1a Secretária e
António Francisco Galvão Gomes, 2a secretário.

** *** * * *

Verificando-se a existência de quórum, o Senhor Presidente da

Assembleia Municipal declarou aberta a sessão.

Foi enviado um e-mail pela Senhora Deputada Célia Cantigas no que

informa que por motivos de trabalho 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

a Senhora Helena Maria, a qual se apresentou na sessão.

********

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

que informa que por motivos profissionais não poderá comparecer à reunião da

Assembleia Municipal, solicitando a sua substituição. Perante esta informação

o elemento a seguir na lista é a Senhora Palmira de Jesus Dias Brissos

Pereira, a qual prestou o devido juramento.

Foi enviado um e-mail pelo Senhor Vereador José João Guerreiro no

que informa que por motivos pessoais não poderá comparecer à reunião da

Assembleia Municipal.

Seguiu-se o ponto 1 da ordem de trabalhos:

A. - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO”
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A intervenção do munícipe José Esteves incide sobre o orçamento da

Assembleia Municipal e a prestação de contas, procurou estes elementos e

não os encontrou sendo de todo conveniente a publicação para o exterior das

prestações de contas e das atas. Outro tema que o trás cá tem a ver com a

inspeção periódica às instalações de gás, o Senhor José Esteves referiu que à

data de onze de outubro do ano de dois mil e vinte um, doze instalações foram

inspecionadas, foi solicitada a uma empresa que fizesse as inspeções e

algumas instalações não foram aprovadas, nomeadamente a cozinha da

escola sede José Gomes Ferreira em Ferreira do Alentejo, bar na piscina

descoberta municipal, cozinha no Centro Cultural de Canhestros e cozinha no

Centro Cultural de Alfundão. Foi recomendado que fosse efetuada com

urgência uma intervenção a estes equipamentos por empresa da

especialidade. O Senhor José Esteves leu o histórico do roteiro do processo a

que teve acesso, sobre os passos dados relativamente a este assunto e

questiona o seguinte: “Se esta anomalia grave de instalação de gás foi

comunicada à escola, aos encarregados de educação e ao próprio Ministério

da Educação”, chama a atenção em que houve dois períodos em que o

processo esteve completamente parado e chegando a setembro questiona se a

obra está ou não feita. É de opinião que o senhor presidente devia ter

mandado encerrar de imediato a cozinha da Escola Básica e Secundária, posto

isto, coloca uma questão à Senhora Vereadora Cristina Rodrigues, sabe que a

senhora vereadora tem estado presente nas reuniões de câmara e também

tomou conhecimento deste assunto e sendo vereadora e professora naquela

escola pergunta se a Senhora Vereadora levou este assunto ao conhecimento

da escola.

Sobre a questão do orçamento da Assembleia Municipal o Senhor

Presidente da Câmara Municipal refere que todos os elementos citados pelo

munícipe estão devidamente publicitados. No que concerne às instalações de

)
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gás, as inspeções ocorrem de três em três anos e foram identificadas algumas

situações que carecem de ser corrigidas, foi realizada uma inspeção pela

entidade IEP - Instituto Eletrotécnico Português e uma vistoria. É dado

cumprimento ao que consta nas mesmas sendo preciso contratar uma entidade

certificada. Nesse momento foi detetado que alguns desses equipamentos não

eram da propriedade da câmara mas sim da freguesia e nestes casos só a

Assembleia Municipal pode permitir os apoios às freguesias, por isso o

processo foi à reunião da câmara e a câmara remeteu para a assembleia

autorizar essa despesa, no sentido de ser feita a favor da freguesia. Em suma,

o processo está adjudicado a uma empresa que ainda não finalizou a obra por

falta de material, sendo que a última comunicação que houve à poucos dias

com essa empresa, estima-se que no final do mês de outubro se pudesse

executar a obra. Perante todos estes factos o Senhor Presidente quando

detetou esta situação tomou a decisão de interditar aqueles espaços e como

consequência dessa iniciativa, os serviços técnicos da câmara, com base no

relatório da inspeção efetuada pelo instituto eletrotécnico, fizeram uma

informação, especificando que as instalações não devem ser encerradas

porque as anomalias citadas não colocam qualquer risco e são denominadas

anomalias não criticas e isso decorre da lei. Como tal a câmara dever fazer a

sua correção e a seguir terá uma reinspeção nunca procedendo ao

encerramento, visto não estar nessa categoria.

A Senhora Vereadora Cristina Rodrigues com base na questão que

lhe foi colocada pelo munícipe, refere que não possui nenhum pelouro, não

percebe a pertinência da pergunta pois não lhe cabe a ela levar a

conhecimento da escola a situação colocada, a Senhora Vereadora Ana Rute

está responsável por tudo o que tem a ver com o agrupamento da escola e não

seria necessário sobrepor a informação, por isso a resposta é: “Não, não levei

ao conhecimento da direção, porque não o tinha que fazer”.
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A Senhora Lina Mednas na sua intervenção como munícipe efetuou

uma exposição sobre a forma como se sente quando por várias vezes foi

visada nesta assembleia, pelo que se transcreve: “Exm° Senhor Presidente da

Assembleia Municipal, Senhores deputados, Senhores membros da câmara,

restantes participantes na Assembleia Municipal. A minha presença nesta

reunião prende-se unicamente porque fui visada neste Órgão municipal.

Certamente as palavras que são do conhecimento de todos aqui presentes e

públicos, basta aceder às atas no site da câmara, por vezes não se sabe qual o

objetivo que estão em mente de quem coloca, nomeadamente nas sessões já

realizadas este ano. Não sei se fui tratada como “uma fora da lei”, mas há uma

coisa que posso deixar aqui expressa, felizmente tratei em tempo de toda a

documentação e no local certo e no momento oportuno, tudo será verificado.

Certamente e é esta a questão que quero colocar não só a quem questionou

tantas vezes, se este é um procedimento de verificação de licenças de

utilização em todos os edifícios do concelho (repito estou dentro da legalidade)

e se alguma vez a dúvida aqui levantada, já foi trazida a este plenário e se sim

onde foram identificadas edificações sem a respetiva licença de utilização?

Estas questões trazem sempre consigo, problemas de saúde e que se

arrastam por vezes aos familiares. Não estou contra ninguém e esse não é o

meu estilo de vida, não tenho inveja de ninguém porque sempre fui uma

lutadora e não pretendo estar aqui nos lugares dos senhores deputados

municipais, mas quero tão só deixar aqui vincado se o tratamento que me

deram, foi igual a todos os restantes cidadãos do concelho. Tudo o mais será

para todos os efeitos tratado nas instâncias próprias, pelo que pela

consideração que tenho a este órgão, não queria deixar de transmitir como se

costuma dizer no Alentejo aquilo que me vai na alma. Obrigado senhor

Presidente e restantes deputados, com votos de um bom trabalho. Ferreira do

Alentejo, 29 de setembro de 2022”.
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Sobre o assunto o Senhor Deputado Luís Gamito em seu nome e em

nome do Bloco de Esquerda expressa algumas considerações sobre o assunto

que a senhora Una Medinas aqui veio expor. Em todas as intervenções foi

expressamente dito que não se está a frisar o nome de ninguém e não existe

nem ataques pessoais ou cores políticas, apenas justiça social. Como deve ler

nas atas não é só mencionada o nome da rua da casa que lhe pertence mas

sim de outras casas existentes em Ferreira e no concelho. Existe uma

parceria com uma entidade de solidariedade que também está a tratar desse

assunto. Pois não se trata de licenciamento mas sim as condições de

habitação, o numero de pessoas existentes em cada habitação e depois sim foi

perguntado sobre o licenciamento de habitação. Sobre este assunto o Senhor

Presidente da Câmara referiu qual tem sido o papel da câmara sobre este

tema, a câmara tem serviços dedicados a esta matéria, um mediador que serve

como intermediário que permite orientar e promover a qualidade de vida dos

imigrantes e tem sido efetuadas campanhas junto da população sobre os

alojamentos, apelando ao respeito e às normas sobre os locais para viverem

pessoas. Reportando-se à habitação em concreto, o Senhor Presidente

informa que existe uma queixa em tribunal, tendo já respondido ao Ministério

Público entregando toda a documentação solicitada.

Quanto à terceira inscrição do público, o Senhor Bruno Soares sobre as

condições existentes no skatepark, já algum tempo houve uma reunião com

alguns jovens onde foi exposto que o parque precisava de alguma intervenção,

certo que foram efetuados alguns melhoramentos mas que pelo contrário nada

melhorou, tornando-se muito difícil a prática de qualquer desporto. Existem

pessoas que deslocam-se a Ferreira do Alentejo para utilizar o nosso parque e

questionam sobre o estado do mesmo.

O Senhor Presidente da Câmara referiu que o skatepark foi alvo de

melhoramento mas que efetivamente o trabalho não foi recebido e explicitou
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todo o procedimento. Foi considerado que fosse feito um melhoramento do

espaço, foi desenvolvido um processo de empreitada e no final constata-se que

o trabalho não foi bem feito, foi marcada a data da receção do processo e foi

considerada pelos técnicos que a obra não foi bem executada e foi recusada a

receção da obra. O tempo da resolução deste processo depende da atitude de

quem fez os trabalhos, entretanto foi considerado que valeria a pena fazer uma

apreciação mais aprofundada, foi pedido aos serviços para encontrarem uma

entidade especialista para dar um parecer sobre o skatepark, podendo até

existir outros melhoramentos que se possam fazer até para obrigar a empresa

a corrigir e agir devidamente.

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

B.1— Informações Genéricas;

No dia trinta e um de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, o Senhor

Deputado Rui Páscoa, enviou um e-mau com o assunto Renúncia de

Mandato. O Senhor Presidente da Assembleia, passou a ler a declaração a

todos os presentes. Assim, a vaga ocorrida é preenchida pelo cidadão

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, o Senhor Deputado Rui

Edgar Ferreira da Costa, eleito pelo PS tendo já tomado posse em 21 de

dezembro de 2021, quando substituiu um deputado nesta assembleia

municipal.

B.2— Ata da Reunião Anterior;

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou a concordância da

Assembleia Municipal para que fosse dispensada a leitura do projeto da ata da

reunião ordinária n° 3 realizada no dia 24 de junho de 2022, uma vez que a

mesma foi enviada a todos os membros.

9
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Havendo acordo unânime, foi colocado em discussão o projeto da ata da

referidareunião.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a ata da sessão ordinária

n° 312022 realizada no dia 24 de junho de 2022, por unanimidade.

B3— Correspondência;

O Senhor 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.

Foi remetido pela Câmara Municipal para conhecimento da Assembleia

Municipal o ofício do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja com o assunto:

“Alteração do uso de alvará n.° 29/2020, prédio sito na Rua Machada dos

Santos, pedido de informações e elementos”.

Foi remetido pela munícipe Inês Martins, para o e-mail da Assembleia

Municipal um pedido de intervenção de limpeza/corte de ramos de árvores no

Bairro Singa.

Foi remetido pela Senhora Deputada Municipal Maria José Efigénio o

relatório e respetivos documentos em anexo do grupo de trabalho relativo à

reposição das freguesias.

O Senhor Deputado Luís Gamito solicita novamente que deve haver

um conhecimento mais atempado da correspondência da assembleia, para

todos terem conhecimento dos assunto e poderem participar na resolução dos

mesmos.
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A Senhora Deputada Maria José Duarte relativamente à reposição das

freguesias referiu que foi criado um grupo de trabalho nesta assembleia cujo

objetivo é estudar a reposição das freguesias. Todos os deputados que

integram este grupo de trabalho concordaram com a reorganização, porque a

população tem essa vontade, O grupo tinha como competência produzir um

relatório que justificasse a reorganização, considerando a lei aplicável, o grupo

apresentava um parecer e foi aquilo que foi efetuado, Logo compete às Uniões

de Freguesias a elaboração dos documentos para dar seguimento ao pedido

de desagregação, informações estas que constam no relatório enviado a todos

os senhores e senhoras deputadas. Da parte do grupo de trabalho o que era

de sua competência já está feito, o que falta fazer é da competência das

Uniões de Freguesias. A Senhora Deputada Maria José Duarte refere que foi

uma boa opção, o grupo ser constituido por todas as forças que tem

representação na Assembleia Municipal.

O Senhor Deputado José João Cavaco elogia o trabalho efetuado pelo

grupo, mas também salienta que é um trabalho novo e moroso. Foi solicitado a

colaboração de um jurista que está a avaliar o processo, também foi solicitado

à câmara municipal o envio de alguns documentos técnicos, até ao final do ano

tem de haver uma decisão. No que concerne à freguesia de Ferreira falou se

aqui na anexação de algumas localidades à freguesia de Canhestros, no

entanto refere que não aceita de ânimo leve que isso seja feito por imposição

ou conveniência, terá de haver acordo das próprias pessoas e dessas

comunidades, no entanto sabe que a lei refere que tem de ser os órgãos

eleitos a pronunciar se.

A Senhora Deputada Maria José Duarte explica que a lei dizia que não

pode em caso algum dar origem a novas ou diferentes freguesias, essa terceira

hipótese só foi colocada pelo grupo de trabalho, tendo em conta a área da

freguesia de Ferreira partindo do pressuposto que já existia antes, se poder
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manter. Quando se falou na terceira alternativa foi falado que isto poderia ter a

ver com o aumento da área territorial e do numero de residentes, o que iria

melhorar capacidade de intervenção. Efetivamente o que não está feito e é

imprescindível é a demonstração da viabilidade económica e o processo não

avança sem isto estar feito.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

B.4— Outros assuntos

Foi enviado pelo Município de Aljustrel, a cópia de uma Moção

‘Condenação dos crimes de Guerra na Ucrânia”, aprovada na reunião de

Câmara realizada no passado dia onze de maio do ano dois mil e vinte e

dois.

Foi enviado pelo Município de Cuba, a cópia de uma Moção

“Condenação do ataque da Rússia à soberania da Ucrânia e solidariedade

para com a Comunidade Ucraniana a residir em Cuba”, aprovada na

Assembleia Municipal de Cuba, aos vinte e cinco dias de fevereiro do ano dois

mil e vinte e dois.

Foi enviado pelo Senhor Deputado Paulo Conde — CDU - uma moção

“Pela melhoria das acessibilidades e mobilidade na região”.

A Senhora Deputada Rosa Carvoeiras procedeu à leitura da moção

pela que se transcreve: “Moção - PELA MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES

E MOBILIDADE NA REGIÃO-CDU. A situação atual relativamente às

questões das acessibilidades e da mobilidade caracteriza-se pela ausência de

respostas por parte deste governo e dos anteriores ao que são as

necessidades da região. A nível rodoviário acentua-se a degradação das

estradas e faltam investimentos em vias estruturantes e a rede de transportes

disponibilizada não é suficiente. A nível ferroviário a linha do Alentejo está

12
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transformada num ramal sem as devidas condições, sobre a qual aumentam as

queixas sobre o nível do serviço, a qualidade das composições e os seus

horários. A eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca e a reutilização da

linha entre Beja e Funcheira tem vindo a ser sucessivamente adiada. O

aeroporto de Beja anda aos solavancos e nem a atual dificuldade na rede

aeroportuária nacional tem servido para afirmar o seu papel. A utilização dos

transportes tem variado ao longo dos tempos e estamos num período em que

por influência do aumento dos preços dos combustíveis há um maior recurso

aos transportes coletivos, utilização que por vezes é mais reduzida por impacto

também da degradação do serviço e da qualidade da oferta. Mas o número de

passageiros não pode ser, numa região dispersa como a nossa, o fator

decisivo. Antes pelo contrário, deve ser motivo para medidas de reforço da

quantidade e da qualidade dos transportes para garantir uma maior utilização e

deve ser encarado numa perspetiva dinâmica, e do contributo que os

transportes dão para a atividade económica e social local e regional. O que se

constata é que há uma completa ausência de vontade política por parte de

quem nos governa em fazer corresponder as infraestruturas áquilo que se

necessita e em fazê-las também contribuir para o desenvolvimento. A

Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo, reunida em 29/09/2022, entende

que deve ser aproveitada a janela de oportunidade da existência de fundos

comunitárias que deve ser complementada com fundos nacionais, para se: 1.

Investir na rodovia com destaque para a conclusão do 1P8 com perlil de

autoestrada e sem portagens em toda a sua extensão, sem esquecer a

conservação e qualificação de toda a rede rodoviária regional: 2. Investir na

ferrovia com a eletrificação entre Casa Branca e Funcheira e a reativação de

toda a linha sem esquecer o ramal de Aljustrel; 3. Desenvolver a nível do

Aeroporto de Beja o pleno aproveitamento de todas as suas potencialidades, o

que passa também pela sua ligação ao País através da ferrovia e de
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autoestrada; 4. Promover uma política de mobilidade e de acessibilidades que

combine as suas diferentes formas.

Ferreira do Alentejo, 29 de setembro de 2022

Aos eleitos da CDU da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo.

O Senhor José Bilau enalteceu o papel da CDU quanto ao conteúdo e a

substância da moção, está solidário com o assunto explanado, mas não irá

subscrever o documento, porque refere-se no documento a falta da resposta

do governo, a ausência de vontade política às questões da mobilidade e

acessibilidade. Acrescenta, que existe um procedimento destinado à

eletrificação da linha dos caminhos de ferro de Beja a Casa Branca que já está

a decorrer, o troço rodoviário Ourique-Funcheira já está em funcionamento,

assim como a qualificação da ligação rodoviária a Santa Margarida do Sado ,a

Ferreira e Ferreira a Beja, que será um projeto finalizado até ao ano dois mil e

vinte e cinco, assim como outros tantos projetos que são todos do atual

governo, por isso a moção da CDU não ser aprovada integralmente, pelos

aspetos referidos, porque conflitua com a ausência de resposta por parte do

atual governo. O Senhor Deputado José Bilau poderá concordar com a

votação da moção mas acrescentando uma declaração de voto apresentada

pela bancada do PS pelo que se transcreve: “DECLARAÇÃO de VOTO doPS

1. A bancada dos eleitos pelo PS na Assembleia Municipal de Ferreira do

Alentejo vota positivamente a moção acima referida na perspetiva de que é

absolutamente favorável à melhoria das acessibilidades e mobilidade no Baixo

Alentejo em geral e, em particular, no que toca ao concelho de Ferreira do

Alentejo. 2. Apesar da linguagem politicamente marcada e típica da CDU, que

mostra procurar mais o combate político-partidário do que linhas de

fundamentação para consenso, os objetivos são corretos, em geral: - Melhoria

da Rodovia e da Ferrovia; - Concretização da via rodoviária longitudinal do
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Baixo-Alentejo, o 1P8, que passa pelo concelho de Ferreira; - Dinamização do

Aeroporto de Beja. 3. A moção ignora, e não devia ignorar, que: - O

procedimento destinado à eletrificação da linha de caminho de ferro Beja —

Casa Branca, está a decorrer, para a obtenção do projeto técnico, sem o qual

não se pode avançar para quaisquer obras; - Também o estudo da ligação do

aeroporto de Beja à ferrovia está a ser feito, e que já têm 100 milhões de euros

inscritos no financiamento comunitário. - O troço ferroviário Ourique —

Funcheira está em funcionamento, incluindo a ligação do ramal a Neves Corvo

à linha do Sul, sendo que já foi anunciado a avaliação de procura para o troço

Beja - Ourique (englobando a ligação ao ramal de Aljustrel). - A qualificação da

ligação rodoviária de Santa Margarida do Sado a Ferreira, e, de Ferreira a

Beja, está inscrita no PRR, sendo finalizada até 2025, englobando variantes a

Figueira dos Cavaleiros e a Beringel, o que muito beneficiará o nosso

concelho. - O 1P2 de Évora a Beja e Castro Verde, já realizado em

conformidade com o projetado. - A autoestrada A26, entre o nó da A2 e

Malhada Velha, em parte dentro do nosso concelho, já construída e ao serviço

do tráfego. - O Governo anunciou que, nos últimos 5 anos, no distrito de Beja,

foram intervencionadas 19 obras de arte e beneficiadas várias estradas no

valor de 13 milhões de euros, sendo que 2,7 milhões de euros mais se

encontram em fase de adjudicação.4. Não obstante, devemos considerar que

os processos deviam estar mais adiantados e que a população e a economia

do nosso concelho e distrito continuam sem ser devidamente servida de

acessibilidades, pelo que: a) Importa insistir para que se cumpra em pleno o

Plano Rodoviário Nacional, nomeadamente com a construção do 1P8, com

destaque para a ligação de Sines a Beja em autoestrada, nos troços ainda em

falta, bem como a ligação em lP até à fronteira de Ficalho. b) Importa

modernizar as ligações ferroviárias, sendo critico que estas sirvam diretamente

o aeroporto de Beja; c) Importa incrementar a utilização do aeroporto de Beja
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pela aviação civil e como base logística aeronáutica. 5. A presente declaração

de voto deve ser anexada à moção aprovada.

Ferreira do Alentejo 2022.09.29”

A moção apresentada pela CDU foi votada por unanimidade com a

respetiva declaração de voto apresentada pelo PS.

A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, enviou uma certidão de

deliberação tomada em reunião da Câmara Municipal no dia seis de julho do ano

dois mil e vinte e dois, relativamente á Transferência de Recursos Financeiros dos

Municípios para as freguesias - 2023, deliberou por unanimidade o seguinte:

Tomou conhecimento. Dar conhecimento á Assembleia Municipal.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

O Senhor Deputado José João Cavaco referiu que considerando que o

país está numa situação de seca extrema, temos a cerca de dois quilómetros

de Ferreira do Alentejo uma pedreira que tem reservatório de água

considerável e é água de nascente, a mesma está vedada ao público o que

retira alguma perigosidade e foi na sequência do acidente que aconteceu na

pedreira de Borba que foi encerrado ao trânsito, no entanto aquele lugar agora

já foi reaberto. Pressupõe que nunca foram feitas análises àquela água e

sabendo que as perspetivas não são as melhores, porque não numa situação

de emergência poder-se utilizar essa água. Outro assunto que deseja focar

são os moinhos de vento que fazem parte da paisagem do Alentejo, são de

propriedade particular sendo que os mesmos deviam ser conservados. A título

de exemplo na freguesia de Ferreira em Porto Moro existe um moinho de água

muito importante, que deveria ser recuperado. Outro assunto que pretende
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abordar é a questão da ocupação da via publica por andaime, o Regulamento

Municipal de Urbanização e Edificação necessita de alguns acertos, porque

para se fazer alguma pintura de uma casa ou de uma obra qualquer tem de se

fazer um pedido na câmara, logo esse pedido tem de ser deferido para se

iniciar a obra. O tempo de espera cria alguma dificuldade e a medição do

andaime é feita em metros quadrados na horizontal e as contas são

exorbitantes. Sugere que as pessoas não sejam tão penalizadas com essas

taxas e porque não até isentar algumas pessoas do pagamento de taxas. Por

fim a situação da internet em certas localidades do concelho é muito fraca, as

redes operadoras vêm o lucro como seu principal e único objetivo, o reforço da

mesma implica um investimento maior e por consequência receitas menores.

Para quem está nessas localidades é muito complicado o acesso à rede de

internet.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal quanto à água não tem

havido dificuldade com exceção de Odivelas. Está a ser feito um estudo sobre

a qualidade da água, por uma empresa especializada em hidrogeologia, assim

e perante a situação exposta pode-se comunicar à empresa para também

incidir esse estudo no local indicado pelo Senhor José João Cavaco. Os

moinhos de vento tem um valor histórico cultural enorme e justifica-se no plano

cultural fazer a sua recuperação. Quanto à ocupação da via pública por

andaime faz todo o sentido olhar de outra maneira, do ponto de vista ser um

incentivo para pintar as casas e essas taxas poderem ser alteradas, esta

componente das taxas é da competência da Assembleia Municipal sob

proposta da câmara. Será pedido aos serviços municipais que estudem esse

assunto na perspetiva de se submeter uma proposta à reunião da câmara.

Quanto à Internet existem entidades reguladoras desse serviço e é preciso

identificar os locais, a junta pode fazê-lo e fazer chegar à câmara e também

fazer essa comunicação à ANACOM.
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O Senhor Comandante António Gomes quer chamar a atenção

quanto aos indivíduos de etnia cigana acampados junto ao estádio da N2 e no

parque de merendas. A forma como estão fixados prejudicam o acesso para o

abastecimento de água dos carros que andam a transportar água, derramam

muito lixo, com as chuvas intensas esse lixo entrou na casa onde estão as

bombas de abastecimento de água que foram substituídas, acarretando uma

despesa enorme para a câmara. A GNR foi chamada ao local mas nada foi

resolvido. Quanto a este assunto o Senhor Presidente da Câmara refere que

é uma situação difícil pois todo e qualquer cidadão deve cumprir as suas

obrigações, as suas regras da sociedade. Efetivamente a capacidade da GNR

tem sido muito reduzida foi nomeado um novo comandante, a câmara tem

tomado conhecimento e comunicado todas as ocorrências havidas. .-

O Senhor Deputado Luís Gamito vê com bons olhos os pressupostos

colocados pelo Senhor Deputado José João Cavaco relativamente aos

moinhos de vento. Durante a campanha foi feita uma proposta relativa ao

moinho de vento existente junto ao depósito da água, que funcionasse também

como observatório para as aves, para as estrelas, dizer que o moinho situado

em Porto Moro localiza-se numa zona muito agradável de se visitar, junto a

esse moinho existe uma nascente de água, que ainda no ano passado corria,

era potável e era interessante perceber se ainda poderá servir a população.---

O Senhor Presidente da Freguesia de Odivelas Rodrigo Raposo quer

dar conhecimento do voto de reconhecimento e louvor aprovado ontem pela

Assembleia de Freguesia de Odivelas, à Associação Humanitária de

Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo e Câmara Municipal, este voto é

extensível aos seus funcionários que desde o inicio do ano de dois mil e vinte e

dois transportam água para abastecimento público à população de

Odivelas.
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A Senhora Deputada Rosa Carvoeiras ainda sobre o estudo sobre a

reposição das freguesias, o Senhor Presidente José João Cavaco falou sobre

as dificuldades e o trabalho que se tem efetuado para que seja reposta a

freguesia de Canhestros. A Senhora Deputada gostaria de saber qual o ponto

de situação de Alfundão e Peroguarda, o Senhor Rui Bolinhas, membro que

substituí o Senhor Presidente da União de Freguesias de Alfundão e

Peroguarda, refere que a situação é precisamente igual à da União de

Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros, o jurista é o mesmo e estão

empenhados em que haja desagregação.

C. - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA”

C.1 — 2 Alteração Modificativa (Revisão Orçamental);

A Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, enviou uma certidão de

deliberação tomada em reunião extraordinária da Câmara Municipal no dia vinte e

um de setembro do ano dois mil e vinte e dois, relativamente à 2a alteração

modificativa (Revisão Orçamental), deliberou por unanimidade o seguinte:

Aprovado. Remeter á Assembleia Municipal.

A Senhora Vereadora Ana Rute procede à explicitação da referida

alteração modificava, esta necessidade identifica-se pela criação de projetos ou

ações no plano de atividades municipais e no Plano Plurianual de

Investimentos e incluir nova conta em ação já existente. Posto isto, verifica-se

a inexistência de acréscimo da receita, sendo que a dotação será efetuada por

diminuição de outros projetos e rubricas do orçamento que estão dotados, na

presente data com valores superiores, face aos projetos em desenvolvimento,

até final do corrente ano.
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A Assembleia Municipal deliberou aprovar a 2a alteração modificativa

(Revisão Orçamental), por maioria, com 18 votos a favor, e 1 abstenção do

BE.

C.2 — Transferência de competências do estado para as Comunidades

Intermunicipais-CIMBAL;

A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em

reunião extraordinária da Câmara Municipal no dia dia vinte e um de setembro do

ano dois mil e vinte e dois, relativamente à transferência de competências do

estado para as comunidades intermunicipais — CIMBAL, deliberou por

unanimidade: “Aprovado e remeter à Assembleia Municipal”.

O Senhor Presidente da Câmara passou a explicitar o que consiste

esta transferência de competências, este conjunto de medidas já foram

explicitadas numa sessão da Assembleia Municipal pela CIMBAL. Este

conjunto de medidas foram à reunião da Câmara e agora carece de aprovação

por parte da Assembleia Municipal.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a Transferência de

competências do estado para as Comunidades Intermunicipais-CIMBAL,

por maioria, com 18 votos a favor e 1 abstenção do BE.

C.3 — Projeto do Regulamento Municipal de apoio à fixação de médicos no

concelho de Ferreira o Alentejo;

A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em

reunião extraordinária da Câmara Municipal no dia vinte e um de setembro do

ano dois mil e vinte e dois, relativamente ao Projeto do Regulamento Municipal de

20
Ata da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo- sessão de 29 de setembro de 2022.



4

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO

apoio à fixação de médicos no concelho de Ferreira do Alentejo, deliberou por

unanimidade o seguinte: Aprovado. Remeter à Assembleia Municipal.

A Senhora Vereadora Ana Rute procedeu à explicação do referido

regulamento, todos os presentes sabem que é um tema que já foi amplamente

discutido nesta assembleia. Todos nós sabemos das dificuldades que o Centro

de Saúde tem atravessado e a câmara tomou a decisão de criar um conjunto

de medidas de atração de médicos para o Centro de Saúde Este regulamento

foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara, colocado a discussão

pública e já produziu efeitos, os dois médicos que estão no centro de saúde já

manifestaram interesse em se candidatar, havendo já outra pessoa interessada

em fixar-se no concelho e trabalhar no Centro de Saúde de Ferreira do

Alentejo.

O Senhor Deputado Francisco Faúlha referiu que entende o esforço

que a câmara está a fazer no sentido de captar médicos, salienta que para a

formação de médicos foram criados números que restringiram muito a

formação dos médicos e isto não se passou com mais ninguém, foi o

posicionamento político que levou a que se restringisse apenas na classe

médica, embora o esforço da câmara seja bem vindo porque a população

merece e precisa, não deixa de ser um remendo porque a questão não se

prende só no concelho de Ferreira do Alentejo e é um problema nacional. O

que se tem de inverter é que se altere o problema de fundo e enquanto não se

altere esta tomada de posição política, este problema irá persistir. Os médicos

deviam ter uma formação mais simples onde as pessoas possam singrar mais

facilmente. Em suma, louva a posição da câmara mas não deixa de ser um

remendo porque o problema vem de cima, é um problema nacional e enquanto

não se inverter ele irá persistir.
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O Senhor Deputado Luís Gamito pergunta se os médicos que vão

usufruir deste apoio vão ficar em exclusivo no Centro de Saúde aqui e

concelho ou apenas tem que prestar serviço no Centro de Saúde.

A Senhora Presidente da freguesia de Figueira dos Cavaleiros

Juvenalia Salgado enaltece a posição da câmara felicitando a sua atuação,

concorda com a intervenção do Senhor Deputado Francisco Faúlha pois o

problema é nacional mas a câmara interveio com celeridade no sentido de

colmatar todas as dificuldades sentidas.

O Senhor Deputado Paulo Conde refere que a bancada da CDU vai

votar a favor o regulamento, a câmara está a dar um passo em frente antes de

assumir a responsabilidade da saúde, é importante a câmara fazer este

regulamento e incentivar a fixação de profissionais de saúde mas relembra

que a câmara tem a responsabilidade na educação e assiste-se à queixa dos

professores que fazem imensos quilómetros da sua casa para trabalhar,

pagam rendas exorbitantes, têm de pagar duas casa e este problema aqui em

Ferreira também existe. Também existe necessidade de apoiar os professores

de forma a dignificar a sua carreira.

A Senhora Vereadora Ana Rute diz que as candidaturas vão ser

avaliadas será constituído um processo que será submetido à câmara,

naturalmente este regulamento visa fixar os médicos com horário integral e

caso não se cumpra com o protocolo terão de ressarcir o município.

A Assembleia Municipal deliberou Aprovar por Unanimidade o

Projeto do Regulamento Municipal de apoio à fixação de médicos no

concelho de Ferreira o Alentejo.

C.4 — Projeto de alteração do Regulamento Municipal de tabela de taxas e

preços;
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A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em

reunião extraordinária da Câmara Municipal no dia vinte e um de setembro do ano

dois mil e vinte e dois, relativamente ao período final de consulta pública do

Projeto de Regulamento Municipal de Tabelas de taxas e Preços, Alteração,

deliberou por unanimidade o seguinte: Aprovado. Remeter à Assembleia

Municipal.

A Senhora Vereadora Ana Rute explicitou o conteúdo deste

regulamento, referindo que na altura da pandemia apenas era feita uma

estimativa da contagem da água, mas logo se procedeu a uma contagem

efetiva e real da água, surgindo valores enormes para os consumidores

pagarem. Assim perante as situações pretende-se facilitar o pagamento em

prestações, a política existente até ao momento era facilitar em doze

prestações, assim propõe-se acrescentar um número 3 naquele artigo 10.2,

com a seguinte redação: “3. Quando as prestações ultrapassem valores

razoáveis, por aplicação do disposto nos números anteriores, a câmara

municipal pode autorizar um maior número e tempo para as mesmas, desde

que: a) O requerente requeira e justifique a sua impossibilidade, grande

dificuldade ou manifesto prejuízo, em função do elevado e incomportável valor

das prestações; b) Se comprometa numa entrada inicial de, pelo menos, 10%

do valor total.”

O Senhor Deputado Luís Gamito refere que é positivo esta aplicação

de taxa, relativo ao processo de pagamento em prestações, existem muitas

pessoas que se queixaram sobre os valores terem sido muito altos e também

porque haviam pessoas que tinham os contadores em casa e por isso não

houve essa leitura. Para 2023 dado o custo de vida estar a subir, o custo da

energia também vai subir estará previsto a possibilidade de baixar taxa ou a

isenção das mesmas para todos os munícipes, questiona. A senhora

vereadora explicou como é feita a leitura dos contadores e o tratamento deve
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ser igual para todos os consumidores. O custo da água é dos mais baixos do

país, a câmara é sensível a todas as situações quando existem dificuldades

por parte dos consumidores, mas relativamente à questão levantada não

poderá responder visto ainda não ter sido equacionado esse assunto.

A Senhora Deputada Helena Maria questiona o valor do pagamento e a

descrição da fatura da água emitida pela câmara municipal. O Senhor

Presidente da Câmara refere que a fatura é emitida corretamente no entanto

solicita que deve questionar os serviços e pedir o devido esclarecimento.

A Assembleia Municipal deliberou Aprovar por maioria o Projeto de

alteração do Regulamento Municipal de tabela de taxas e preços com 18

votos a favor e 1 abstenção do Chega.

C.5- Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil;

A Câmara Municipal enviou uma certidão de deliberação tomada em

reunião ordinária da Câmara Municipal no dia dezassete de agosto do ano dois

mil e vinte e dois, relativamente ao Plano de Emergência e Proteção Civil, o

qual esteve em consulta pública, deliberou por unanimidade o seguinte:

Aprovado. Remeter à Assembleia.

O Senhor Presidente da Câmara explicita o documento, sendo este um

documento de conteúdo técnico. O Senhor deputado Luís Gamito coloca uma

questão sobre o quórum da reuniões realizadas notando que existem muitas

ausências. Perante esta situação pergunta qual o quórum necessário para se

fazerem estas reuniões, no relatório apenas existem sete presenças e quinze

ausências o que é um numero muito elevado de faltas para a importância que este

projeto tem para a nossa proteção. O Senhor Presidente da Câmara vai solicitar

ao Serviço Municipal da Proteção Civil que verffica essa situação.
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A Assembleia Municipal deliberou Aprovar por maioria o Plano

Municipal de Emergência e Proteção Civil, com 18 votos a favor, e 1

abstençãodoBE.

C.6 — Designação de um representante para integrar a Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Alentejo;

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ferreira do Alentejo

enviou um email a solicitar que a Assembleia Municipal designe um cidadão ou

uma cidadã como representante para integrar a CPCJ, já que uma das

representantes atuais está impedida de exercer o seu mandato, em virtude de

desempenhar as funções na CPCJ como apoio administrativo, assim solicitam a

substituição da cidadã Manuela Godinho.

O Senhor José Jacinto Bilau, apresentou uma proposta para a indica

ção de um cidadão para integrar a Comissão Alargada da Comissão de Proteção

de Crianças e Jovens em Risco de Ferreira do Alentejo.

PROPOSTA A (única):

Maria José Duarte Alfeirão

A Assembleia deliberou através de escrutínio secreto, aprovar a pro

posta “A” para integrar Comissão Alargada da Comissão de Proteção de

Crianças e Jovens em Risco de Ferreira do Alentejo, com 17 votos a favor, 1

voto em branco.

C.7 — Formas de apoio ás freguesias;

A Câmara Municipal enviou para deliberação as certidões de deliberações

tomadas em reunião da Câmara Municipal, para cumprimento do disposto na

alíneaj), do n°1, do artigo 25°, da Lei n°75/2013, de 12 de setembro (deliberar
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sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda

articulada dos interesses próprios das populações).

a- Freguesia de Odivelas

1- Pedido de subsídio Festa Anual em Honra de Santo Estevão 2022;

2- Pedido de cartazes para a noite de fados;

b- Freguesia de Figueira dos Cavaleiros

3- Pedido de apoio na elaboração de cartazes das festas do rio Sado;

4- Pedido de apoio na iluminação para a festa do rio Sado;

5- Pedido de apoio logístico para a festa do rio Sado;

6- Pedido de empréstimo da broca da autarquia para auxiliar na construção dos

pontos de venda de fruta;

7- Pedido de empréstimo de 15 baias de sinalização a fim de se realizar um

baile;

8- Pedido de cartazes para os Santos populares;

9- Pedido de apoio logístico para a festa do rio Sado (barraquinhas montagem e

desmontagem);

c- União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

10- Pedido de cedência de espaço-zona das associações (programa Aldeia

Cultural);

11- Pedido de emissão de cartazes de publicidade para o programa Aldeia

Cultural;

12- Pedido de pagamento de faturas — evento Feira do Talego e do Avental;

d- União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda

13- Pedido de equipamento de som;
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14- Pedido de apoio logístico para a festa anual;

15- Pedido de cedência de material para a festa anual;

16- Pedido de melhoramento no campo de futebol;

17- Inspeção periódica às instalações de gás nas diversas freguesias do

concelho

Relação de Cedência de Transportes às Juntas e Uniões de Freguesias

a- Freguesia de Odivelas

18- Solicitação de Transporte para os alunos do Centro Social e Paroquial de

Odivelas para as Piscinas Municipais em Ferreira do Alentejo:

19- Solicitação de Transporte para os elementos da Banda Filarmónica de

Ferreira do Alentejo, para Odivelas.

b- União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda

20- Solicitação de Transporte para Olhão.

(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, com 19 votos a favor.

(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, com 19 votos a favor.

(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, com 19 votos a favor.

27
Ata da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo- sessão de 29 de setembro de 2022.



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO

(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, com 19 votos a favor.

(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, com 19 votos a favor.

(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, com 19 votos a favor.

(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, com 19 votos a favor.

(8)-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, com 19 votos a favor.

(9)-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, com 19 votos a favor.

(10)-A Assembleia Municipal tomou conhecimento e ratificou (sobre as

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda
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articulada dos interesses próprios das populações) o pedido anteriormente

referido, por unanimidade, com 19 votos a favor.

(11)-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, com 19 votos a favor.

(12)-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, com 19 votos a favor.

(13)-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, com

(14)-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, com 19 votos a favor.

(15)-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, com 19 votos a favor.

(16)-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, com 19 votos a favor.
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(17)-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, com 19 votos a favor.

(18)-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, com 19 votos a favor.

(19)-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, com 19 votos a favor.

(20)-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, com 19 votos a favor.

C. 8 — 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 município, no período de 20 de junho de 2022

a 23 de setembro de 2022, já anteriormente enviada a todos os membros da

Assembleia Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara Municipal procedeu à explicitação da

atividade dado município, salientando que no âmbito da Covid-19 o último
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relatório recebido dos serviços de saúde, referente ao dia 23 de setembro de

2022, aponta para a existência de 10 casos ativos no concelho (contados em

141 dias, com é de regra), refletindo um rácio de 129 por 100 mil habitantes

correspondendo a um risco moderado.

No que concerne a outras atividades, neste periodo verificou-se a

admissão de vários trabalhadores, com a conclusão dos concursos realizados

para o efeito. A empresa de medicina no trabalho, contratada pela câmara,

fez consultas de rastreio a todos os trabalhadores ao serviço do município.

Visita a Ferreira do Alentejo da embaixadora das Filipinas, à frente de uma

delegação cultural interessada pelo artesanato local, em especial pela cestaria

de Odivelas. Foi entregue aos bombeiros voluntários o novo veículo tático

de comando, oferecido pelo município. A piscina municipal de ar livre recebeu

a prova de natação do pentatlo militar. Terminou a época balnear, em que a

piscina municipal de ar livre serviu a população na época de verão,

seguidamente irá abrir ao público a piscina coberta aquecida, para servir na

época de outono — inverno. O período de férias escolares foi preenchido com

diversas atividades lúdicas, cívicas, desportivas e culturais, oferecidas aos

jovens do concelho.

Decorreu o Festival Giacometti, cumprindo um programa de diversidade

de músicas e culturas de raíz popular tradicional. Realizou-se a Feira de

Ferreira, com um modelo experimental localizada no Jardim Público e Zona

Envolvente, e um forte programa cultural e de convívio.

Sobre as Atividades do Dia da Juventude, teve lugar os Jogos

Aquáticos 2022, na piscina de ar livre. Neste período também se realizaram

diversas festividades, promovidas pelas freguesias e por associações, que

contaram com o apoio da câmara municipal, nomeadamente:

- Feira Quinhentista, Alfundão;
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- Verão Escaldante, Alfundão;

- Festas de Nossa Senhora da Conceição, Alfundão;

- Passeio de reformados, Alfundão e Peroguarda;

- Festas de Santa Margarida, Peroguarda;

- Festa do Grupo Alma Alentejana, Peroguarda;

- Aldeia Cultural, Abegoaria, Gasparões, Fortes, Olhas, Aldeia de Ruins,

Canhestros, Ferreira;

- Festas de Santa Maria, Canhestros;

- Festa do Rio Sado, Santa Margarida do Sado;

- Festa dos Rurais, Figueira dos Cavaleiros;

- Festa de Verão, Figueira dos Cavaleiros;

- Festa de Santo Estêvão, Odivelas;

- Feira do Talego e do Avental, Ferreira;

- Festa do Grupo Alma Nova, Ferreira;

- Festa do Grupo Rosas de Março, Ferreira.

Teve lugar a Reunião do Conselho Municipal de Segurança, Reunião

da Comissão Municipal de Emergência e Proteção Civil, Reuniões da

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais, Reunião do

Conselho Municipal de Educação. Foi assinado com o Turismo de

Portugal um protocolo para promover ações de formação para os

empreendimentos turísticos e restauração, Reunião na CCDR e com a

empresa AZPO relativamente à implantação da solução tecnológica para

resolução das emissões das chaminés das fábricas de bagaço de azeitona,

processo que está a decorrer. O início do ano letivo 202212023, mobilizou os
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serviços municipais competentes de forma a responder-se com qualidade às

necessidades, destacando-se a organização dos transportes escolares, as

refeições escolares e a preparação dos edifícios e espaços escolares.

Decorrem obras de maior monta nas seguintes escolas:

- Escola Básica do 2.° e 3.° ciclos e Secundária de Ferreira;

- Escola Básica do 1 0 ciclo de Odivelas;

- Escola Básica do 1 •0 ciclo de Canhestros.

No estádio municipal de Ferreira, foi efetuada uma operação de

manutenção do relvado e decorrem obras de ampliação dos balneários e

abertura de novo acesso ao interior do recinto de jogo, enquanto o projeto

técnico de conclusão deste equipamento se encontra em fase de revisão

obrigatória. No campo de futebol das Amarelas, em Figueira dos Cavaleiros,

foi implantada uma nova iluminação do recinto de jogo.

Foi restaurada a iluminação da Praça Madalena, em Ferreira. Está em

curso a empreitada de construção de qualificação da entrada Norte da Vila e

Parque Canino. Está em curso a empreitada de construção do Centro Sénior

de Alfundão. Está em inicio a empreitada de construção do Centro Sénior de

Santa Margarida do Sado. Está em curso a empreitada de construção da

ampliação do Parque das Empresas. Está para iniciar em breve a empreitada

de construção do Centro de Artes Tradicionais.Está para iniciar em breve a

empreitada de requalificação da rua Zeca Afonso (parte) e Rua Guerra

Junqueiro (parte), e rua Miguel Bombarda (parte), envolvente ao Centro

Cultural Manuel da Fonseca. Foi concluída a empreitada de requalificação

da estrada municipal 526 (Abegoaria e Gasparões). Está em curso a

empreitada para reparações pontuais em arruamentos em betuminoso, em

todo o concelho. Está em curso a empreitada para reparações pontuais em

arruamentos em calçada, em todo o concelho. No que respeita ao
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abastecimento de água, toda a população tem sido servida, ainda que, para

tal, tenha sido necessário um esforço acrescido em Odivelas e, em parte, em

Alfundão, com o reforço da capacidade através de transporte em autotanques

da câmara e dos bombeiros. Estão em curso procedimentos de estudos

hidrogeológicos e, bem assim, para a realização de novas captações de

água, em Alfundão, Odivelas e Canhestros. Vai iniciar-se o novo

seccionamento da rede de abastecimento de água da vila de Ferreira, que

permitirá intervenções na mesma sem afetar o fornecimento em vastas. Está

em desenvolvimento o programa de caminhadas pelo concelho. Está

prevista para o mês de outubro a inauguração da Universidade Popular de

Ferreira.

Após a intervenção do Senhor Presidente sobre a atividade da câmara, a

Senhora Deputada Helena Maria gostaria de perguntar ao Senhor Presidente no

que é que consiste conter o problemas das Fortes, será através de um filtro, qual

é a tecnologia de ponta a utilizar para reduzir o impacto das emissões de fumo da

fábrica. O Senhor Presidente da Câmara respondeu que os impactos das

emissões destas fábricas tem de ser resolvidas e a solução tem de ser

tecnológica, a solução consiste em transformar as emissões de fumo em liquido,

desaparecendo o fumo e começa a meter água num depósito que é aproveitada

para emissão de energia. Isto é um exemplo de economia circular pois tudo o que

vem da fábrica nada se perde e tudo se transforma. O Senhor José João

Presidente da União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros felicita a

câmara sobre o sucesso da Feira de Ferreira. O Senhor Deputado Luís Gamito

questiona se existe algum projeto para o Parque de Exposições e Feira e a

tecnologia a ser implementada na fábrica das Fortes também se estenderá a

todas as fábricas existentes e dever-se-à pressionar para que esta tecnologia

chegue o mais rápido possível no nosso concelho/reglão. O Senhor Presidente

da Câmara relativamente à emissão do fumo das fábricas e havendo solução
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obviamente que é obrigatório que seja implementada nas outras fábricas, o

Estado controla essas emissões e quem fiscaliza esses resultados é a CCDR

enviando para a câmara municipal para conhecimento e estas emissões estão

abaixo dos limites imposto por a Lei. No que concerne ao Parque de Exposições e

Feiras ainda não há decisão de abandonar o parque no sentido de não se

realizarem aí as Feiras. O parque poderá ser sempre utilizado para qualquer

outra coisa, quer para feiras, concertos entre outros sendo todas as possibilidades

amplamente discutidas.

A Senhora Deputada Rosa Carvoeiras reporta-se ao loteamento do Singa

Bairro, se já existe alguma coisa perspetivada. Foi referido pelo Senhor Presidente

que a Câmara vai fazer obras de urbanização, arruamentos, passeios, esgotos,

neste momento está a ser feito um concurso para que uma empresa faça essas

obras, pensamos que na altura da primavera talvez já possa haver obra

adiantada.

Ainda no ponto relativo à Intervenção do Público, o Senhor José Esteves

volta a pedir a palavra e reporta-se à portaria que regula as instalações do gás, a

portaria divide a regulação em dois grupos as que têm defeitos críticos e as que

não têm defeitos críticos. O Senhor Engenheiro Eduardo Santos que fez o

apanhado destas doze instalações dividiu-as em instalações não aprovadas e

instalações condicionadas a pequenos reparos. Assim, relativamente ao que o

Engenheiro Álvaro Ramos escreveu, as instalações podem representar um risco

elevado para os utentes em especial da Escola Básica e Secundaria José Gomes

Ferreira, solicita que a câmara envie a todos os presentes os relatórios do Instituto

Eletrotécnico Português e depois cada um fará a sua leitura e ficaremos a saber

se o senhor engenheiro foi alarmista ou se o Senhor Presidente da Câmara nos

tranquilizou a todos. O Senhor Presidente da Câmara refere que a inspeção foi

feita por uma entidade muito especifica o Instituto Eletrotécnico Português e os

nossos técnicos perante o relatório puseram essas questões que aí estão,
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havendo a necessidade de solicitar esse aclaramento ao Instituto. Esse

aclaramento veio depois dizer que no caso das nossas instalações, as mesmas

estão dentro das não criticas, em face disso o Engenheiro Eduardo Santos voltou

a informar que essas instalações não tinham de ser encerradas. Considerando a

informação efetuada pelos serviços técnicos municipais e com base na

comunicação da inspeção os sistemas de gás podem funcionar mas tem de ser

reparados, para o qual foi contratada uma empreitada para o efeito. O Senhor

José Esteves refere que baseia as comunicações que faz na assembleia com os

documentos que lhe fazem chegar e esse não chegou aqui e não chegou aos

senhores deputados e está-se aqui a lidar com alguma desonestidade intelectual

por parte do executivo. O Senhor Presidente da Câmara refere que estas

informações são posteriores porque este é um processo dinâmico e este

documento veio para a assembleia municipal não pelas razões que o Senhor

Esteves veio referir e veio para aqui pela única razão da assembleia Municipal

aprovar, que a câmara se pronunciasse a favor dos equipamentos das freguesias

e para autorização de uma despesa. O Senhor Presidente da Assembleia

Municipal refere que este espaço é a casa da democracia e nenhum cidadão vai

sair daqui sem resposta.

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

D. -Minuta da Ata

Para efeitos de execução das deliberações, tomadas na reunião desta

Assembleia Municipal, e sem prejuízo da aprovação final dos textos das

intervenções na ata definida, procedeu-se á votação da minuta da ata.

A Assembleia Municipal deliberou aprovar a minuta da ata, para

efeitos de execução das deliberações, por unanimidade.
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ENCERRAMENTO

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Mesa

quando eram 00:50 horas deu por encerrada a sessão.

E eu v’G c ifl í —c’?ci Técnica

Superior do Serviço Jurídico e Institucional, para o efeito designada, redigi e

subscrevi a presente ata que vai assinada por mim e pelo Senhor Presidente da

Mesa.

O Presidente da Mesa,
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