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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
DE
MÉRTOLA, REALIZADA EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2019 -------------------Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, no Salão
da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva, encontrando-se presentes os membros da
Assembleia Municipal identificados na lista que se segue e assinalados com a letra
“P”, em número de vinte, teve lugar a sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Mértola, e oportunamente convocada pelo ofício-circular nº 3 e edital
nº 2, ambos de dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove. ------------------------PF
Mário Avelino da Silva Martins
P
Maria Madalena Lança Marques
P
João Miguel Palma Serrão Martins
P
a)
Maria José da Assunção Lourenço Henriques
Maria do Céu das Neves Alhinho Pinto de Andrade
P
Jorge José Horta Revez
P
Maria Fernanda Romba Adanjo da Silva Martins
F
José Francisco Neto
P
P
Maria de Jesus Valente Rosa Ramires
Cláudia Isabel Nascimento Celestino
P
Miguel da Conceição Bento
P
P
Manuel Joaquim de Jesus Pereira
Mário José Eugénio
P
P
Afonso Manuel Teixeira Pereira Domingos
António José Ramos da Silva
a)
Joaquim Manuel Horta Pires – Pres. Junta Freguesia Alcaria Ruiva
P
P
Ricardo José Martins Moura Godinho – Pres. Junta Freguesia Corte do Pinto
Cláudia Isabel da Luz Arsénio – Pres. Junta Freguesia Espírito Santo
F
P
Luis Miguel Martins Madeira Santos – Pres. Junta Freguesia de Mértola
P
Rui Manuel Barão Colaço – Pres. Junta Freguesia Santana de Cambas
Osvaldo Cipriano Mestre Rodrigues – Pres. Junta Freg. S. João dos Caldeireiros P
António José Alves Peleija – Pres. União de Freguesias de S. Mig. Pinheiro, S.
Pedro Sólis, S. Sebastião Carros
P
a)Nos termos do nº1 do artº 78º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro , na
s/redação atual, a Sr.ª Maria José da Assunção Lourenço Henriques, fez-se
representar pelo Sr. José Eduardo Justino, e o Sr. António José Ramos Silva, fez-se
representar pela Sr.ª Maria Virginia Martins Valente . --------------------------------COMPOSIÇÃO DA MESA: ----------------------------------------------------------Presidente – Mário Avelino da Silva Martins; ------------------------------------------1º Secretário – João Miguel Palma Serrão Martins; -----------------------------------2º Secretário – Maria do Céu das Neves Alhinho da Silva Andrade. ------------------ABERTURA DA SESSÃO: ------------------------------------------------------------------ Encontrando-se presente a maioria dos membros da Assembleia, pelo
respetivo Presidente foi declarada aberta a sessão eram 17:10horas. ---------------1.- PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal cumprimentou todos os
presentes e em particular ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva,
agradecendo o convite para a realização da presente sessão. Referiu ainda que foi
com grande satisfação que agendou mais esta sessão, fora da sede de Concelho,

que se insere na politica de descentralização das reuniões da Assembleia Municipal
pelas várias localidades do Concelho.
----- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva deu as boas vindas a
todos, e que foi com grande agrado que ouviu as palavras do Sr. Presidente da
Assembleia Municipal.
1.1- MOÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Maria de Jesus Ramires leu uma moção, com o seguinte teor: ---------------- “Considerando os excelentes resultados recentemente conseguidos pela
Escola Básica e Secundária de S. Sebastião de Mértola e também pela Escola
Profissional ALSUD, os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Mértola
manifestam publicamente a sua enorme satisfação por esses dois feitos. -----------O honroso sexto lugar a nível nacional, conseguido pela Escola Básica e Secundária
de Mértola, de entre todas as escolas públicas, é de facto motivo de grande orgulho
para todos nós. --------------------------------------------------------------------------De salientar ainda, no caso da Escola Básica e Secundária, os resultados
conseguidos nos exames nacionais nas disciplinas nucleares da formação dos
alunos, como é o caso do Português, Matemática, MACS e Biologia, sendo que no
caso do Português e da Matemática os resultados foram mesmo brilhantes com o
2º. e 17º. lugar, respetivamente, de entre as escolas públicas do país. -------------Estes resultados adquirem ainda maior significado, se considerarmos todo o
contexto de interioridade que envolve a nossa escola pública Básica e Secundária
de Mértola. -------------------------------------------------------------------------------Mértola, 26 de fevereiro de 2019 -------------------------------------------------------Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Mértola” ----------------------------------- A Assembleia Municipal por unanimidade deliberou aprovar a moção
apresentada. -----------------------------------------------------------------------------1.1. - RECOMENDAÇÃO À CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA:
------ O Sr. Miguel Bento, na sequência do que tinha referido na sessão da
Assembleia Municipal de 27 de novembro, apresentou uma recomendação para o
nome do Jardim do Coreto, na Mina de S. Domingos, com o seguinte teor: - ------------- “Considerando que: ------------------------------------------------------------1 – O espaço ajardinado da Mina de S. Domingos, geralmente designado como
“Jardim do Coreto”, é em termos de paisagem urbana uma das mais emblemáticas
zonas daquela importante povoação do concelho de Mértola; -----------------------2 – O espaço em questão, para além da sua importância paisagística e histórica,
traduz também uma parte das vivências sociais e culturais daquela comunidade,
muito em particular durante o período da exploração mineira; ----------------------3 – A Junta de Freguesia de Corte do Pinto, entre os anos 2002 e 2005, fez naquele
espaço uma intervenção significativa, resgatando-o da sua total condição de
abandono, passando a conferir-lhe parte da dignidade perdida há décadas. Este
processo foi levado a cabo com recurso a duas ações de formação profissional na
área da Jardinagem, promovidas pela Junta de Freguesia de Corte do Pinto, à data
liderada pela presidente daquela autarquia, Drª. Maria Manuela Salvador da Silva; 4 – Era conhecida a pertença e sobretudo o carinho, que a referida autarca sempre
demonstrou para com aquele espaço, levando a que com os parcos recursos da
Junta de Freguesia tenha conseguido iniciar o seu processo de reabilitação
urbanística, que no presente momento está a ser completado pelo município; ------5- Independentemente das suas opções político-partidárias, a Drª. Maria Manuela
Salvador da Silva foi por todos reconhecida como uma autarca dinâmica,

competente e consensual, que amava a sua terra, os seus munícipes e o seu
concelho. --------------------------------------------------------------------------------Os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Mértola, recomendam à
Câmara Municipal que, nos termos da alínea ss), ponto 1), artº. 33º. Da Lei
75/2013 de 12 de setembro de 2013, desenvolva os procedimentos
necessários para que o espaço ajardinado na Mina de S. Domingos
geralmente conhecido como “Jardim do Coreto”, adote a designação oficial
de Jardim Manuela Silva. -----------------------------------------------------------Proposta apresentada, na Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Mértola que
teve lugar em Alcaria Ruiva, no dia 26/2/2019 ---------------------------------------Os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Mértola” ---------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal, recebeu o documento e referiu que
relativamente a descentralização das sessões da Assembleia, aguarda que o Sr.
Miguel Bento envie a listagem com as sugestões para futuras sessões, referida
igualmente na sessão de 27 de novembro. ------------------------------------- ------2.- ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------2.2. - APROVAÇÃO DAS ATAS DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018 E 30 DE
JANEIRO DE 2019: ------------------------------------------------------------------------- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 2 do artº 57º da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro, foi presente, para aprovação, a ata da sessão ordinária da
Assembleia Municipal, realizada no dia vinte e sete de novembro de dois mil e
dezoito. ---------------------------------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal por maioria deliberou aprová-la. Abstiveram-se os
membros Jorge José Horta Revez, José Eduardo Justino e Maria Virginia Martins
Valente, por não terem estado presentes. --------------------------------------------------- Foi igualmente presente para aprovação a ata da sessão extraordinária da
Assembleia Municipal, realizada no dia trinta de janeiro de dois mil e dezanove. --------- A Assembleia Municipal por maioria deliberou aprová-la. Abstiveram-se os
membros João Miguel Palma Serrão Martins, Maria de Jesus Valente Rosa Ramires e
Cláudia Isabel Nascimento Celestino, por não terem estado presentes. -------------2.3. - INTERCÂMBIO ENTRE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MÉRTOLA E
ESCOLA FRAGATA DA MOITA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO – RATIFICAÇÃO: ----- Nos termos e para efeitos do disposto no nº 2 do art.º 16º da Lei nº 73/2013,
de 03 de setembro, foi presente uma proposta do Executivo, aprovada em reunião
ordinária de 20 de fevereiro do corrente ano, no sentido desta Assembleia deliberar
sobre o pedido de isenção do pagamento das entradas nos museus. --------------------- A Assembleia Municipal por unanimidade deliberou ratificar a isenção
proposta. --------------------------------------------------------------------------------2.4. - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2019: ----------------------- Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a) do nº 1, do art.º 25º da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, foi presente, para aprovação, a 1ª Revisão ao
Orçamento Municipal para 2019. ------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com treze (13) votos a favor e
sete (7) abstenções, aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento Municipal para 2019. --------- Abstiveram-se os eleitos da Bancada da CDU. ----------------------------------2.5. - 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2019: ------------------ Nos termos e para efeitos do disposto na alínea a) do nº 1, do art.º 25º da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, foi presente, para aprovação, a 1ª Revisão às
Grandes Opções do Plano para 2019. -------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com treze (13) votos a favor e
sete (7) abstenções, aprovar a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano para 201. --

------ Abstiveram-se os eleitos da Bancada da CDU. ----------------------------------2.6.
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
DE
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS NA CIMBAL – REGIME JURIDICO DO SERVIÇO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: --------------------------------------------------------- Nos termos e para efeitos do disposto na alínea k) do nº 1 do art.º 25º da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, foi presente o Contrato Interadministrativo de
Delegações de Competências – Regime Jurídico do Serviço Publico de Transporte de
Passageiros, a celebrar com a CIMBAL, aprovado em reunião do Executivo realizada
no dia 6 de fevereiro corrente.---------------------------------------------------------------- A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com treze (13) votos a favor e
sete (7) votos contra, aprovar o referido Contrato Interadministrativo. -------------------- Votaram contra os eleitos da Bancada da CDU. ---------------------------------2.6.
CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO
DE
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS NA CIMBAL – REGIME JURIDICO - INTERVENÇÕES:--------------- O Sr. Miguel Bento referiu que o voto contra da bancada da CDU se prende
com o facto de considerarem que as transferências de competências em algumas
áreas especificas deveriam ser melhor planeadas de forma a evitar alguns maus
exemplos que são do conhecimento publico, como por exemplo os CTT. ------------2.7. - CAO - CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS PARA DEFICIENTES
DE MÉRTOLA – PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO COM SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE MÉRTOLA: ------------------------------------------------------------- Foi presente o protocolo de financiamento com a Santa Casa da Misericórdia
de Mértola, para o Centro de Atividades Ocupacionais para Deficientes de Mértola
(CAO), aprovado em reunião do Executivo realizada no dia 6 de fevereiro corrente. ------ A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. ----3.- FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA: -------------------------------------------- Elaborada nos termos e para efeitos do disposto na alínea c) do nº 2 do artº
25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi presente a Informação do Snr.
Presidente da Câmara Municipal, de que um exemplar fica anexo à minuta desta
ata. - ----------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia de S. João dos Caldeireiros, Sr. Osvaldo
Rodrigues, referiu que o abastecimento publico de água á localidade de S. João dos
Caldeireiros, nos últimos meses tem sido feita através de autotanques. Assim,
questionou o Sr. Presidente se o furo não tem capacidade ou se existem mais
ruturas na localidade, tendo em conta que o verão está a chegar e a situação cada
vez se agrava mais. -------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que têm havido vários problemas de água em
várias localidades do Concelho, e que as mesmas têm sido resolvidas pela Câmara
Municipal e pelas Águas Publicas do Alentejo. No caso da localidade de S. João dos
Caldeireiros, é a AGDA a responsável. A questão tem sido levantada por
variadíssimas vezes, e num momento o problema é o furo que não consegue
abastecer a localidade, tornando.se necessário o abastecimento através de
autotanques, e em outras situações o próprio furo não consegue recuperar o
suficiente. No caso das ruturas, as mesmas têm sido resolvidas pela Câmara
Municipal. No entanto, tanto a Câmara Municipal de Mértola, como as Águas
Públicas do Alentejo, estão atentas ao desenrolar da situação. ---------------------------- O Sr. Afonso Domingos referiu que na sequência do anúncio do Ministério do
Ambiente relativamente á utilização dos plásticos, e tendo em conta uma proposta
do Orçamento Participativo para o uso de material reciclável nos eventos realizados

pela Câmara Municipal de Mértola, questionou se essa norma já será usada durante
o próximo Festival Islâmico a realizar em maio. ------------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu que é uma preocupação de todos a eliminação da
utilização dos plásticos, sendo que no Festival do Peixe do Rio, já haverá esse
cuidado. No entanto, quanto maior for o evento, mais difícil se torna esse processo,
como é o caso do festival Islâmico. --------------------------------------------------------- A Vereadora Rosinda Pimenta acrescentou que já estão a ser feitas consultas
para o abastecimento de copos para o Festival do Peixe do Rio, sendo que
relativamente aos pratos, já estava em funcionamento desde a Feira da Caça.
Informou ainda que haverá uma tarifa que o utilizador pagará e que será devolvida
posteriormente. ----------------------------------------------------------------------------- O Presidente da União de Freguesias, Sr. António Peleija, questionou o Sr.
Presidente, sobre a previsão do inicio da 3ª fase do projeto de abastecimento de
águas em alta á União de Freguesias, S. Pedro de Sólis – Penedos e Diogo Martins
– S. Sebastião dos Carros e S. Miguel do Pinheiro. ---------------------------------------- O Sr. Presidente respondeu, que se trata da 2ª fase, tendo em conta que a 1ª
e a 2ª forma juntas e estão em execução, sendo que a próxima será a adução á
parte sul do Concelho, proveniente de Almodôvar. Essa fase está em concurso e no
final do verão deverá estar adjudicada a obra, e que será de quatrocentos e vinte
dias de execução, terminando sensivelmente daqui a dois anos. ------------------------- O Sr. Miguel Bento, questionou o Sr. Presidente sobre vários assuntos,
nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------- Arruamentos em Alcaria Ruiva, tendo em conta que na informação disponibilizada
pelo Sr. Presidente o processo está para breve; --------------------------------------- Em termos de Saneamento Básico, quais as localidades da Freguesia de Alcaria
Ruiva, que irão ser intervencionadas; -------------------------------------------------- Pavilhão MultiUsos – Nos últimos tempos têm sido vistos funcionários e
equipamentos da Câmara Municipal, na obra. Assim, se a Câmara está a pagar ao
empreiteiro, qual a razão para estarem os funcionários e os equipamentos
camarários, no local. ------------------------------------------------------------------------- Relativamente á primeira questão, o Sr. Presidente respondeu que os
arruamentos na localidade de Alcaria Ruiva, estão no relatório apresentado, de um
projeto já existente e revisto. Está em fase de lançamento da obra, sendo que no
momento da consignação da obra, será feita uma reunião em Alcaria Ruiva, para
apresentar o projeto, prevendo-se o inicio daqui a seis meses e a sua conclusão
para daí a um ano, sensivelmente. --------------------------------------------------------- Quanto á segunda questão, o Sr. Presidente respondeu que as próximas
intervenções, estão previstas que sejam em Azinhal, Picoitos, Lombardos e mais
treze ou catorze projetos que aguardam financiamento. Está igualmente a decorrer
um processo para os sistemas de águas em baixa e caso seja favorável em termos
de tarifa, também será favorável a nível de financiamento. ------------------------------- Na terceira questão, o Sr. Presidente respondeu que a empreitada para a
execução do espaço ExpoMértola, teve vários erros e omissões a nível de projeto.
As drenagens pluviais previstas no projeto, eram insuficientes e tiveram de ser
feitas condutas. De forma a não terem de ser pagos trabalhos a mais, procedeu-se
ao trabalho com os funcionários e equipamentos da Câmara, ficando mais barato
alguns milhares de euros. ------------------------------------------------------------------- O Sr. Mário Eugénio, referiu que o Grupo Coral “Os Caldeireiros de S. João”,
tem um contrato comodato para a Escola Primária do Ledo, utilizando água da rede
pública, e foi com alguma surpresa que foram notificados pela Câmara para se
deslocarem aos serviços, de forma a assinarem o contrato de fornecimento de

água. Tendo em conta que estão a usufruir do espaço, considera que deveriam ter
sido notificados de outra forma, e que gostaria de ser esclarecido sobre o assunto. ----- Relativamente ao assunto referenciado pelo Sr. Mário Eugénio, O Sr.
Presidente respondeu que deveria ser agendada uma reunião, tendo em conta que
não tem o processo consigo e daí não poder esclarecer. No entanto, referiu que
num concelho como o de Mértola, com tanta falta de água, sendo que 50% da
mesma que é produzida, não é faturada, existe a necessidade de perceber o valor
do m³, para ser possível dar benefícios. Assim, foram instalados contadores em
vários locais de forma a obter essa informação. Quanto á situação referida, o
protocolo estabelecido com a entidade não perde o efeito, mas deverá ser
considerada uma adenda ao mesmo.-------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal realçou alguns dos pontos presentes
no relatório do Sr. Presidente da Câmara, nomeadamente: --------------------------- Encontro de Empresários, onde foi homenageado o Sr. Amândio Correia (Nicolau);
- Sessão direcionada para a comunidade piscatória, com o Sr. Secretário de Estado
das Pescas; ------------------------------------------------------------------------------- Foram recebidos representantes da EDP, para visita as obras realizadas no
processo de Eletrificação Rural, e estipular os tempos para a execução da terceira e
ultima fase do processo; ----------------------------------------------------------------- Visita do Sr. Bispo de Beja; ------------------------------------------------------------ Prémio de Árvore do Ano 2019. -------------------------------------------------------4. – INTERVENÇÃO DO PUBLICO: -------------------------------------------------------- Havendo público presente, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a
palavra aos intervenientes. ------------------------------------------------------------------ Iniciou a sua intervenção, o Sr. Francisco Palma, com as seguintes questões,
dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara: ---------------------------------------- -------- Pretende saber se já foi aberto o concurso para a execução do projeto de
arruamentos em Alcaria Ruiva; ------------------------------------------------ ------------ O Sr. Presidente da Câmara referiu que já respondeu á questão que foi
levantada pelo Sr. Miguel Bento, num ponto anterior. ------------------------ -------- Nos últimos dias, a localidade de alcaria Ruiva, tem sido abastecida de água, por
um autotanque dos Bombeiros de Almodôvar. Pretende saber se existe alguma
rutura; --------------------------------------------------------------------------- ------------ Sobre a questão do abastecimento de água, o Sr. Presidente da Câmara
respondeu que, em todas as localidades, há momentos em que é necessário efetuar
abastecimento de água, umas vezes porque os furos não têm capacidade e outras
ainda por ruturas. Relativamente ao caso concreto de Alcaria Ruiva, o Sr.
Presidente referiu que a localidade é da responsabilidade da AGDA, mas que já
estabeleceu contacto, para além de algumas ruturas que surgiram e que os
serviços têm reparado. No entanto, referiu que o problema ficará resolvido com a
adução das águas em alta, que está em fase de construção. ----------------- -------- Tendo em conta o cheiro intenso, oriundo das caixas de esgotos na Rua Grande,
em Alcaria Ruiva, pretende saber qual o problema e se tem a ver com descargas da
ETAR; ---------------------------------------------------------------------------- ------------ Relativamente aos cheiros das caixas de esgoto, o Sr. Presidente respondeu
que se trata de uma situação que acontece quando as estações elevatórias fazem a
bombagem para os pontos mais altos e que são soltos gases. Foram, no entanto,
instalados uns tubos e o problema já está resolvido. Mesmo assim vais verificar
junto dos serviços, qual o problema existente relativamente aos pontos ais baixos. -

- Em 2016, foi assinado um protocolo entre a ADPM e a Junta de Freguesia de
Alcaria Ruiva, onde foi atribuído um subsidio para a compra de computadores.
Assim, gostaria de saber qual o destino que os mesmos tiveram; ------------ ----------- O Sr. David Nogueira, na qualidade de Secretário da Junta de Freguesia de
Alcaria Ruiva, respondeu que relativamente aos computadores provenientes do
protocolo celebrado com a ADPM, os mesmos se encontram em Algodor e que estão
a ser utilizados pelos participantes da Universidade Sénior. ------------------- ------- Referiu, ainda que nem todas as habitações da localidade estão servidas com
saneamento básico, e gostaria de saber qual a razão para o facto. ----------- ----------- O Sr. Presidente da Câmara respondeu que relativamente á questão levantada
pelo Sr. Francisco Palma e respeitante a algumas das habitações da localidade não
serem servidas por esgotos, que as mesmas possuem o abastecimento de água,
mas não de esgoto. Explicou que o projeto de esgotos de Alcaria Ruiva, foi feito em
final dos anos 90, em simultâneo com os de outras três localidades, e quando
chegaram á autarquia e foram analisados, verificou-se que existiam três situações
que não tinham bombagem, apesar de estarem integrados no projeto. Não havia
cota para drenar as águas residuais das habitações referidas, foi trabalhado fora do
projeto a solução para as três situações, e a solução encontrada foi fazer pequenos
poços com uma estação elevatória em ponto pequeno para cada e que serviria para
bombear para onde já houvesse cota de forma a ser drenado para a ETAR. Na
altura quendo o projeto foi aprovado em Alcaria Ruiva, as pessoas foram
informadas de que as três situações iriam ser da maneira definida, tendo as três
respostas sido diferentes, uma que ficava com a fossa que tinha, por sua opção,
uma segunda pessoa, não concordou com a solução proposta porque não queria
pagar eletricidade de qualquer instalação elétrica, tendo sido explicado que esse
pagamento seria descontado no valor do esgoto, não ficando de forma alguma
prejudicada. A terceira situação em que a pessoa em questão numa primeira fase
disse que ficava com a fossa que tinha, tendo posteriormente mudado de opinião já
no decorrer da obra, tendo o empreiteiro executado o procedimento acordado.
Procedimento esse, que depois de executado, foi novamente posto de parte pela
pessoa, proprietária da habitação. Sendo que presentemente toda a localidade está
ligada á rede de esgotos, á exceção das três situações referenciadas, por opção dos
proprietários das habitações. ---------------------------------------------------- ------- Questionou ainda o Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre a recuperação dos
moinhos da Freguesia. ----------------------------------------------------------- ----------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva, respondeu que
relativamente á recuperação dos moinhos, houve de facto essa intenção, mas que
os mesmos são propriedade privada e que até ao momento ainda não houve
abertura por parte dos proprietários para a sua doação á Junta. No entanto, se a
situação se alterar, será elaborado um projeto de forma a ser efetuada uma
candidatura para o financiamento da recuperação dos referidos moinhos --- ----------- A Sr.ª Ana Sachetti, dirigiu a sua questão ao Sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Alcaria Ruiva, e prende-se com o facto de na sua habitação não
possuir saneamento básico, questionando sobre o porquê da situação e para
quando está prevista uma solução. --------------------------------------------- ----------- Relativamente á questão levantada pela Sr.ª Ana Sachetti, o Sr. Presidente da
Câmara respondeu que existe na Câmara, no processo referente ao assunto, uma
declaração assinada pela Sr.ª, onde a mesma não aceitou a solução proposta pelos
serviços camarários, em que não queria suportar o valor da energia elétrica. No
entanto, referiu ainda que os casos podem ser resolvidos, mas que atualmente os

custos serão mais elevados do que na altura da obra, sendo necessário fazer um
procedimento autónomo. ------------------------------------------------------- ------------ Para terminar o Sr. Luis Madeira, na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia de Mértola, convidou todos os presentes a participar no Feira das
Túberas, evento organizado pela Junta de Mértola, e que terá lugar nos dias 23 e
24 de março. -------------------------------------------------------------------- -------5.- APROVAÇÃO DA ATA: ------------------------------------------------------------------- Não havendo mais assuntos a tratar, o Plenário da Assembleia, por
unanimidade deliberou, nos termos e para efeitos do disposto no nº 3 do art.º 57º
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que a ata fosse aprovada em minuta, no
seu todo, suspendendo-se os trabalhos pelo tempo necessário à sua elaboração. -------- Reaberta a sessão, procedeu-se à leitura em voz alta da ata em minuta que
depois de colocada a votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------6.- ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------------- O Snr. Presidente da Mesa declarou encerrada a sessão eram 18:20 horas.
E eu
,Assistente Técnica da Câmara
Municipal, a redigi, subscrevo e assino.

