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Exm2.Senhor

Presidente da Comissão de Ambiente,

Ordenamento do Território e Poder

Local

Dr. Antonio Rarnos Preto

Palácio de S. Bento

Rua Imprensa EstreJ n°.4

1200—888 Lisboa

Sua comunicação de data de n/ref a• Data

:,/2013 11—09—2013

Assunto: “Projecto de Lei n°. 420/XII (Alteração dos

limites entre as Freguesias de Mombeja, e, de Ferreira do

Alentejo, e, os MunicIpios de Beja, e, de Ferreira do

Alentejo) da iniciativa do Partido Socialista”.

Exrn°. Sr

No âmbito do assunto em referência, segue em

anexo, fotocópia da acta de aprovacao e respectiva

certidão.

Corn os nossos meihores cumprimentos,

.SSEfviBLA DA REPIJBLICA
Divisâo de Apoo as ComissOes guesia,

CAOTPL
Unico________________

Data12!J3j

ar/ar

Prç. Comendador infante Passanha, Nol 0
7900571 Ferreira do Alentejo

TEL 284 732683
FAX 284 732 699
freguesiafa@hotmail.com
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CERTIDAO

Anabela de Jesus Pereira Alexandre Raposo, coordenador

técnico dos serviços da Freguesia de Ferreira do Alentejo,

certifica que o assunto: ‘ Projecto de Lei n°.420/XII

(Alteracão dos limites territoriais entre as Freguesias de

Mombeja, e, de Ferreira do Alentejo, e, os MunicIpios de

Beja, e, de Ferreira do Alentejo, da iriiciativa do Partido

Socialista) foi presente a sessão ordinária do órgão

deliberativo ocorrida em 5/09/2013 e foi aprovada por

unanimidade.

Ferreira do Alentejo e serviços da Freguesia de Ferreira do

Alentejo aos, 11 de Setembro de 2013.

0 coordena or técnico,

be1à Rapo 0/

Prç. Comendador Infante Passanha, Nob
7900-571 Ferreira do Alentejo

TEL 284 732 683

FAX 284 732 699
freguesiafa@hotmaifcom
www.ferreirafreguesa.pt
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ATA DA SESSAO ORDINARIA DA ASSENBLEIA DE FREGUESIA

REALIZADA NO DIA CINCO DE SETEMBRO DO .ANO DE 2013

ATA N°.19

---Aos cinco dias do rnês de Setembro ano de dois mil e

treze, reuniu pelas vinte e uma horas a Assernbieia de

Freguesia de Ferreira do Alentejo, na sala sessOes do

edifIcio sede da Freguesia de Ferreira do Alentejo,

sediada na praca Comendador Infante Passanha, niimero dez

rés do chão, na Vila Freguesia e Conceiho de Ferreira

do Alentejo, para em conformidade corn o disposto no

nirnero urn do artigo décimo terceiro da Lei niimero cento

e sessenta e nove barra noventa e nove de dezoito de

Setembro, republicada pela Lei niirnero cinco A barra dois

mu e dois de onze de Janeiro e nirnero urn do artigo

trigésirno do Regimento da Assembieia de Freguesia, se

proceder a sessão ordinária, corn a seguinte ordem de

trabaihos :

A - Perlodo antes do Ordeiu do dia

Ai — Ata da sessão anterior.

A2 — Correspondéncia recebida.

A3 — Outros assuntos .

B - Perlodo da ordem do dia

Bi — Ernissão de parecer sobre o Projecto de Lei n°.

420/XII— (aiteração dos lirnites territoriais entre as

Freguesia de Mombeja , e , de Ferreira do Alentejo, e os

MunicIpios de Beja e Ferreira do Alentejo)

1

Sede: Praça Comendador Infante Passanha n°. 10 res—chão—7900-57lFerreira do Alentejo



IERREIRA
l)L \[.1 F[ j

FREGUESIA

B2 — Apreciaçao da actividade da Junta de

Freguesia.

B3 —Outros assuntos de interesse para a Freguesia.—

C - Perlodo da intervenção do piib1ico.

D — Aprovacäo da minuta da ata da presente sessão.-

---Compareceram a esta sessão os seguintes membros da

Assembleia de Freguesia: Antonio José Ameixa Ramos,

Wanda Maria Martins Parreira, Francisco José Fialho

Patricio, Maria Susete Godinho Duarte Laranjinha, José

João Guerreiro, Luls Miguel Santinhos Machado, José

macjo Rosa Damas, João Pedro Torres Matias e Maria Rosa

MaurIcio Carvoeiras Lopes.

----Em representacao da Junta de Freguesia compareceram

os senhores José Joäo Cavaco e Ana Rita Palma do

Nascimento.

----—Pelas vinte horas e vinte cinco minutos o Presidente

da Mesa da Assembleia de Freguesia, deu inicio a
sessão:

A - Perlodo antes da ordem do dia

Ai — Ata da sessão anterior

—--Foi presente a ata da sessão anterior, sobre a qual

não houve objecgOes. Foi posta a votaçäo e foi aprovada

por unanimidade” .

----A2- Correspondência recebida

Leitura da correspondência :
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-----Foi presente urn oflcio da Assembleia de Repdblica

(Cornissão de Ambiente, Ordenarnento do Territór±o e Poder

Local), visando o assunto “Projecto de Lei n°. 420/XII

(alteragão dos limites territoriais entre as Freguesia

de Mombeja, e, de Ferreira do Alentejo, e os Municipios

de Beja e Ferreira do Alentejo)

Convite da Junta de Freguesia pare visitar o jardirn

zoológico ern Lisboa, bern como todos os outros membros da

Assembleia de Freguesia, no âmbito do projecto de

animaçJo de idosos, no dia 12 de Setembro.

—-—A3 — Outros assuntos de interesse para a Freguesia_. —

---C presidente da Assernbleia de Freguesia propôs a

todos os presentes, “urn minuto de silêncio”, em mernória

de todos os bombeiros mortos nos ±ncêridios de verão de

2013, em Portugal.

o presidente da Assernbleia de Freguesia usou da

palavra dizendo:

-

- sendo, esta, a ditirna sessão da Assernbleia de

Freguesia, deste mandato, agradeço aos membros da Junta

de Freguesia e da respective Assembleia, näo esquecendo

os funcionários e trabaihadores nomeadamente a

coordenadora Anabela Raposo, o modo e a dedicacão como

decorreram os trabalhos durante estes quatro anos.

“todos deixaram o partido pelo qual foram eleitos a

entrada da porta”, Tratararn sempre corn o major empenho

e rigor a defesa da nossa Freguesia, dando sugestOes

para o enriquecimento social e engrandecirnento

econórnico.

3

Sede: Praca Comendador Infante Passanha no. 10 res—chão-7900--57lFerreira do Alentejo

r? /



FERREIRA
I) \[.1 I1 JO

FREGUESIA

0 presidente da junta de Freguesia realgou 0

ambiente cordial entre todos, embora corn pontos de vista

diferentes, o que é normal em democracia. Havendo

entendimento cordial e colaboração reciproca entre os

dois órgão e o actual secretário da junta de Freguesia

Antonio Matos- que deixará a actividade autárquica.—---—

B - Perlodo da ordem do dia

---Bi — Emissão de parecer sobre o Projecto de Lei no.

420/XII- (alteraçäo dos limites territoriais entre as

Freguesia de Monibeja , e , de Ferreira do Alentejo, e os

MunicIpios de Beja e Ferreira do Alentejo)

Apreciados e discutidos os vários pontos de locaiizacão

no mapa local e os beneflcios e transtornos para a

populagão local, os projectos de lei supra, entretanto

distribuIdos aos presentes através de fotocópia do

original, foram postos a votacão e foram aprovados por

unanimidade.

---B2 - Apreciação da actividade da Junta de Freguesia.

o presidente da Assembleia de Freguesia perguntou se

presidente da Junta de freguesia queria explicar a

actividade da Junta de Freguesia, entretanto distribuIda

aos presentes. Este respondeu, que se alguém pretende-se

ele explicaria rnais em pormenor.

Falou—se das placas toponimicas, de esrnalte, existentes

em algumas ruas da Vila, que os proprietirios dos

prédios onde estas estão afixadas, quando fazern obras,

não as recolocam, posteriormente a Junta de Freguesia

tern que repO-las, mas em mármore, por não ser possIvel

em esmalte. No entanto a Junta de Freguesia já informou
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a Cârnara Municipal do facto e que na ernissão da licença

de obras seja cornunicado ao requerente. No entanto

suspeita que esta informaçäo tenha sido em vão.

—— -A3 — Outros assuntos de interesse para a Freguesia

Usou da palavra o membro Francisco Patricio sobre urn

desentendirnento ocorrido no ditirno firn sernana, numa

festa local, entre alguns membros da cornunidade romena,

moradores locais e GNR. 0 presidente da Junta de

Freguesia referiu que foi urn desentendimento banal,

provocado pelo excesso de consumo de álcool. A GNR teve

urn comportamento excepcional no desempenho do seu dever,

que contou corn o apoio de alguns reforços e os

prevaricadores foram punidos de acordo corn a normas

legais para o efeito.

C - Perlodo da intervenção do piiblico.

Não houve pblico presente.

D — Aprovação da minuta da ata da preserite sessão.

--—A da ate da presente sessão foi aprovada por

unanirnidade.

---Näo havendo mais assuntos a tratar o Presidente da

Mesa, deu por encerrada a sessão pelas vinte e duas

horas e quinze minutos, da qual consta a presente ata,

que eu

_________

coordenador técnico dos serviços da

Freguesia, a redigi e subscrev±, e que vai ser assinada

pelos os membros de mesa da Assernbleia de Freguesia.---

P esidente da Mes

/
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Antonic Jose Ameisa ?arnDs

o i. Secret’ jo

/Luls Micre1 Santinhos Machado/
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