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- ATA N.º 03/2014 - 

 
 ---------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e catorze, na sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a Assembleia 

Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  -------------------------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Adriana Vieira da 

Silva e Duarte Proença de Almeida Toscano. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Maria 

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, Manuel Francisco Colaço Camacho e 

Manuel Nobre Rodrigues Rosa. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 19:00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2013. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B4 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas nos termos do n.º1 do art.º77 

da Lei n.º73/2013 de 03/09. -----------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório da Oposição. ---------------------------------------------   

 ---------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B7 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES-----------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 28 de fevereiro de 2014, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos 

membros, Adriana Filipa Vieira da Silva, Pedro Miguel Mealha Formoso e Luís Maria 

Bartolomeu Afonso da Palma por não terem estado presentes na sessão, e assinada 

pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de abril de 2014, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos membros, 

Gabriel Fernando Mendes Borralho e Adriana Filipa Vieira da Silva por não terem 

estado presentes na sessão, e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º 

Secretários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes que o membro Duarte Proença de 

Almeida Toscano, através de e-mail datado de 30/04/2014, solicitou a sua 

substituição por impossibilidade de estar presente na sessão. -------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente apresentou o expediente que constava do 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 04/04/2014, da Associação de Municípios Alentejanos para 

a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA) a enviar Relatório e Contas de 2013. -----  

 ---------- E-mail datado de 29/04/2014, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar 

Projeto de Lei que visa revogar o processo de privatização da Empresa Geral de 

Fomento, S.A , aprovado pelo DL n.º 45/2014 de 20 de março. ------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª506/XII/1ª da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, datado de 16/04/2014 a acusar a receção da Moção 

aprovada por esta Assembleia em 28/02/2014. ---------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª1764 da Casa Civil do Presidente da República, datado de 

14/04/2014 a acusar a receção da Moção aprovada por esta Assembleia em 

28/02/2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª1152/2014 do Gabinete do Primeiro Ministro a acusar a 

receção da Moção aprovada por esta Assembleia em 28/02/2014. -------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª68/Geral/2014, da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, datado de 24/04/2014, a enviar convite para um almoço/convívio integrado 

nas comemorações do 25 de Abril, que se realizará no próximo dia 04/05/2014, 

pelas 13,00 horas, no Centro Comunitário de Rio de Moinhos. -------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª CIR 2/2014 datado de 21/04/2014, da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Aljustrel (CPCJA), a enviar convite participar no II Encontro 

da CPCJA, subordinado ao tema “O Amor pela criança faz a diferença” que se 

realizou hoje, dia 30 de abril, pelas 9,00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal 

de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, datado de 

18/04/2014, a enviar convite para as comemorações dos 40 anos do 25 de abril, que 

tiveram lugar no passado dia 26 de abril. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 07/04/2014, a enviar um Apelo em defesa da Escola 

Pública, e onde se apela à apreciação e eventual aprovação por parte desta 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Analisado o mesmo e posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o “Apelo em Defesa da Escola Pública”. -------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia, foram ainda apresentadas as 

seguintes moções: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada do PS: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Em defesa da população do concelho e dos serviços públicos”, que 

depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. -----------------------------  

 ---------- Moção “Saudação aos 40 anos do 25 de Abril de 1974”, que depois de lida e 

posta à votação foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada da CDU: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Abril e Maio 40 anos”, que depois de lida e posta à votação foi 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2013. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi introduzido o ponto e 

apresentados os documentos acima referidos para apreciação e eventual 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Após a colocação de algumas questões por parte dos membros de ambas 

as bancadas e prestados os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação dos 

mesmos, tendo sido aprovados por maioria, com 12 votos favoráveis por parte da 

bancada do PS e 6 abstenções por parte da bancada da CDU, tendo sido 

apresentada declaração de voto, quer por parte da bancada da CDU, quer por parte 

da bancada do PS, que se anexam à presente ata fazendo parte integrante da 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano 

e do Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Vereador Carlos Teles, que 

referiu que o presente documento se resume à transferência do saldo da gerência 

para o Orçamento e Grandes Opções do Plano aprovado.  ------------------------------------  

 ---------- Após a colocação de algumas questões e prestados os devidos 

esclarecimentos, procedeu-se à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------ 

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas nos termos do n.º1 do 

art.º77 da Lei n.º73/2013 de 03/09. ------------------------------------------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, face 

à necessidade de nomear um auditor externo responsável pela certificação legal de 

contas do Município, em virtude do disposto no n.º1 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, em reunião ordinária realizada a 

21/04/2014, propor à Assembleia Municipal a nomeação da empresa Santos Pinho & 
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Associados – Soc. Revisores, representada pelo Dr. Carlos Pedro Ramos dos 

Santos Pinho, Roc. 1186, como revisores oficiais de contas. ---------------------------------  

 ---------- Posto à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade nomear a 

empresa Santos Pinho & Associados – Soc. Revisores, representada pelo Dr. Carlos 

Pedro Ramos dos Santos Pinho, Roc. 1186, para revisores oficiais de contas. ----------  

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório da Oposição. -----------------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado o Relatório da Oposição. 

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

 ---------- B6 – Apreciação da Atividade da Câmara --------------------------------------------  

 ---------- B7 – Outros assuntos de interesse -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 6 e 7 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou: o fim das obras de Remodelação do 

Cine-Oriental e a respetiva inauguração no final do mês de junho; o início das obras 

de requalificação do Pavilhão do Gado e Picadeiro; o forte movimento associativo, 

que em conjunto com as juntas de freguesia, durante todo o mês de abril, levaram a 

cabo as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril de 1974; a inauguração no mês 

de maio, em parceria com o cofre social dos trabalhadores da Câmara Municipal, do 

refeitório social, e ainda a implementação de um novo seguro para os trabalhadores 

municipais para as comparticipações das consultas médicas. --------------------------------  

 ---------- B8 – 2º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no período para intervenção do público. --------------------  

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos 

que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 21:40 horas. ----------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


