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- ATA N.º 06/2014 - 

 
 ---------- Aos sete dias do mês de novembro 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: -------------------------- Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil,   

designada pela bancada da CDU, para desempenhar as funções, uma vez que se 

verificou a falta da 2ª Secretária da mesa da Assembleia Municipal. -----------------------  

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

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

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Jorge Manuel 

Bernardo Conduto; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista, substituída por Luís 

Manuel Narciso Peixeiro; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Duarte Proença de Almeida Toscano, substituído por Rui Filipe Rosa. ----------  

 ---------- 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 e Manuel Francisco Colaço Camacho. -----  

 ---------- 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 das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2015. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação e votação da proposta de Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Proposta de Alteração aos Estatutos da AMAGRA (adaptação à Lei 

n.º75/2013 de 12/09). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a União das Freguesias de Aljustrel e 

Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Proposta de Realização do capital da AMGAP – Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo na Empresa AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo, S.A. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B8 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 26 de setembro de 2014, depois de transcrita 

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

Jorge Manuel Bernardo Conduto, Rui Filipe Rosa e Luís Manuel Narciso Peixeiro, 

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 da Assembleia informou que o membro Duarte Proença de 

Almeida Toscano, através de e-mail datado de 06/11/2014 e Antonieta Patinha 

Batista, através de e-mail datado de 03/11/2014, solicitaram a sua substituição por 

impossibilidade de estarem presentes na sessão. ------------------------------------------------  

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

do seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 29/10/2014, do Grupo Parlamentar Os Verdes, a enviar 

cópia da pergunta dirigida ao Ministro da Educação e Ciência e ao Ministro da 

Solidariedade, Emprego e Segurança Social, acerca dos Contratos Emprego-

Inserção nas Escolas Públicas. ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Carta datada de 08/10/2014, de Rui Manuel Conceição dos Reis, a informar 

a Assembleia Municipal acerca da acção desenvolvida por um grupo de cidadãos em 

relação ao problema da qualidade do ar na vila de Aljustrel, resultante da emissão 

de poeiras provocadas pela laboração da Almina.  -----------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2015. -------------------------------------------------------------  

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

apresentada a proposta dos documentos acima referidos, para apreciação e 

eventual aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Posto à votação, foram os mesmos aprovados por maioria, com a abstenção 

da bancada da CDU que apresentou declaração de voto para justificar a sua 

votação, que a seguir se transcreve e que se anexa à presente ata. -----------------------  

 ---------- “As GOP’s e o Orçamento apresentados pela Câmara para 2015 

consubstanciam uma política que nem se pode classificar como de continuidade. Os 

documentos em causa são, na realidade, uma repetição dos seus equivalentes de 

2014, sem inovação, sem imaginação, sem ambição e deixam as maiores 

apreensões quanto ao futuro do concelho. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Começa, desde logo, pelo texto introdutório que é exatamente o mesmo de 

2014, praticamente sem tirar nem pôr. Depois, a acentuar a manifesta falta de 

imaginação e de rigor, ainda se persiste na falacia de inscrever em orçamento 

inúmeras dotações de montantes irrisórios, de 1000, 500, 200 e 100 euros, afectas a 

grandes objetivos e, pior ainda, prevêem-se receitas de origem não identificadas 

superiores a 1,4 milhões de euros o que, só por si, torna o orçamento um documento 

claramente fantasioso, que dificilmente se poderia levar a sério. ----------------------------  

 ---------- Acresce que os objetivos mais relevantes, inscritos para 2015, são os 

mesmos que constavam para 2014 e que, pura e simplesmente, deslizaram, na sua 

integralidade, para o próximo ano, sendo que a sua exequibilidade é questionável, 

uma vez que ela depende de factores externos à câmara – fundos comunitários – 
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que esta não controla, e com o que parece não conviver muito bem, como ficou 

demonstrado com o projecto do Museu das Artes Gráficas e Arquivo Municipal, de 

cerca de 1,2 milhões de euros, que teve financiamento assegurado a 85%, no 

âmbito do Inalentejo, mas que se perdeu porque a câmara, incompreensivelmente, 

não foi capaz de avançar com o projecto. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O orçamento proposto revela também que aquilo que é fundamental para 

fazer crescer o concelho fica dependente de recursos externos aleatórios, enquanto 

que os meios próprios da autarquia serão consumidos pelo aparelho municipal, que 

não para de crescer, e por uma profusão de pequenas medidas, pequenas acções e 

muitos eventos, que se esgotam em si próprios, sem acrescentar nada de 

consistente ao desenvolvimento do município.  ---------------------------------------------------  

 ---------- Esta é a realidade dramática com que podemos vir a ser confrontados, caso 

as áreas de intervenção abrangidas pelo novo quadro de financiamento comunitário, 

assim como as tipologias dos projetos nele previstas e as regras de acesso a esses 

fundos não se conformarem com os objetivos nos documentos programáticos da 

câmara, e com a sua capacidade de gestão, então estes não passarão de meros 

instrumentos de administração corrente e o concelho verá o seu desenvolvimento 

seriamente comprometido. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outro aspecto que queremos realçar com preocupação, e que também 

sustenta o sentido do nosso voto, prende-se com a estrutura dos investimentos 

previstos nas “Atividades mais Relevantes” propostos nos documentos em 

discussão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Num município como o de Aljustrel, que há muito tem resolvido os 

problemas das infraestruturas básicas e está dotado de uma rede abrangente de 

equipamentos colectivos de qualidade reconhecida, equipamentos da área da 

cultura, do desporto, do ensino, da saúde, da segurança e da assistência social, não 

pode deixar de parecer estranho que para os “Serviços Culturais” apenas sejam 

destinados 11% do total do montante definido para as “Atividades mais Relevantes” 

e, pasme-se, apenas 1,6% será a parte que caberá à “Segurança e Acção Social”, a 

tão propagandeada acção social! É estranho, mas é isso que se verifica e que diz 

muito sobre a natureza das opções desta câmara. -----------------------------------------------  
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 ---------- Também os jovens, os do ensino medio e superior, não terão melhor sorte. 

No próximo ano, a dotação orçamental para bolsas de estudo, já de si tão pouco 

expressiva, sofrerá uma redução drástica, para metade, situando-se no montante 

irrisório de 11 mil euros, o qual mal chegará para apoiar 10 alunos com um valor 

minimamente aceitável. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que se refere ao IMI, reiteramos que a recente reavaliação do valor 

tributável dos imóveis, só por si, levaria ao agravamento desproporcionado do 

imposto sobre as famílias e as empresas do concelho e, ao mesmo tempo, 

assegurar um aumento substancial das receitas da câmara. O exemplo do que está 

a acontecer no ano em curso é por demais elucidativo dessa injustiça. --------------------  

 ---------- A insistência do executivo municipal em não querer aplicar a taxa de 0,3%, 

rejeitando a proposta da CDU e optando por uma mais alta, é recusar a 

oportunidade de repor alguma justiça fiscal sobre os munícipes, em favor dos cofres 

da câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ausência de sustentação técnica da medida proposta pela câmara é mais 

uma demonstração de que estamos em presença de uma obstinação cega da 

aplicação de um imposto, numa medida que vai continuar a pesar, 

desnecessariamente, sobre as famílias e as empresas do concelho, o que podia e 

devia ser mais atenuado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, carece de justificação a aplicação da majoração sobre os 

prédios degradados, uma vez que esta situação não resulta de uma atitude de 

especulação imobiliária, pelo que só servirá para agravar ainda mais a injustiça fiscal 

sobre as pessoas. E isto quando a câmara, se quiser, tem meios legais para obstar 

às situações mais problemáticas sobre essa matéria. -------------------------------------------  

 ---------- E, no que se refere ao aumento da taxa da derrama, importava ter em conta 

que, na conjuntura actual, a actividade empresarial já está fortemente onerada pelas 

medidas fiscais do governo, a coberto da alegada politica de austeridade. ---------------  

 ---------- Nesse sentido, o aumento da taxa da derrama irá agravar ainda mais a 

situação do tecido económico concelhio e mais importante desincentiva a atracção 

de novos investimentos produtivos, reduzindo a capacidade competitiva do nosso 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por esta razão consideramos inoportuno e inconveniente o agravamento da 

taxa da derrama para o valor máximo permitido pela lei, como o orçamento da 

câmara propõe. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por tudo isto que acaba de ser exposto, ao que muito mais se poderia 

acrescentar, aqui fica explicado o sentido de voto da CDU sobre os documentos em 

discussão, que é o de uma abstenção benévola. -------------------------------------------------  

 ---------- O grupo da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, 7 de novembro de 

2015.” -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da proposta de Revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que após 

ter decorrido o período da discussão pública da proposta de revisão do Plano Diretor 

Municipal (PDM) de Aljustrel, apreciadas e respondidas as diversas reclamações, 

observações e sugestões apresentadas, foi concluída a versão final desse 

documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A versão final da proposta de revisão do PDM foi enviada à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, a qual emitiu parecer 

favorável. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o n.º 1 do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

setembro, com a redação do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto os planos 

municipais de ordenamento do território são aprovados pela Assembleia Municipal, 

mediante proposta apresentada pela Câmara Municipal.  --------------------------------------  

 ---------- Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel. ----------------------    

 ---------- B4 – Proposta de Alteração aos Estatutos da AMAGRA (adaptação à Lei 

n.º75/2013 de 12/09). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto, referindo que a 

presente alteração resulta da adaptação dos estatutos à Lei n.º75/2013, de 12/09. ----  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta de alteração aos Estatutos da AMAGRA. --------------------------------------------  
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 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União das 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. ------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a alteração ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a União das Freguesias de Aljustrel e 

Rio de Moinhos, correspondente a 2014. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de discutido e analisado, foi a mesma posta à votação e aprovada 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Proposta de Realização do capital da AMGAP – Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo na Empresa AGDA – 

Águas Públicas do Alentejo, S.A. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi apresentada a proposta de realização do 

capital da AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no 

Alentejo na Empresa AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A. -----------------------------  

 ---------- Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação da Atividade da Câmara --------------------------------------------  

 ---------- B8 – Outros assuntos de interesse -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 7 e 8 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente a reabertura do Cine 

– Oriental; a realização no próximo mês de novembro de uma sessão de 

apresentação das novas regras do PDM de Aljustrel e a normalização do 

funcionamento da EB1 de Rio de Moinhos.  --------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara respondeu ainda às questões colocadas acerca 

da possibilidade de elevar as passadeiras existentes junto à EB 23 Dr. Manuel de 

Brito Camacho e acerca da execução da obra do Museu de Tipografia e Arquivo 

Municipal de Aljustrel, referindo que sobre esta questão já tinha esclarecido que a 

operação em causa já foi objeto de validação por duas vezes. Na 1ª vez, no âmbito 

da rede de museus, mas tendo em conta a expetativa gorada da linha BEI de 

financiamento de operações comunitárias obrigou a que o executivo tivesse que 

estabelecer prioridades. Na 2ª vez existindo inclusive concurso público, com 

garantias bancárias prestadas, faltando a consignação, estando em perspetiva a 
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execução da construção do Arquivo Municipal e Museu Tipográfico. Acontece que a 

pedido dos responsáveis da CCDR foi o Município de Aljustrel convidado a desistir 

da operação (QREN), com o compromisso verbal de na próxima legislatura 

Comunitária ser apreciada novamente esta operação. ------------------------------------------  

 ---------- Por fim, o Sr. Presidente da Câmara deixou o convite a todos os presentes 

para estarem presentes no Magusto da Câmara Municipal, na Vinicultura, em Ervidel 

nos próximos dias 22 e 23 e ainda para o almoço de natal da Câmara Municipal que 

irá ter lugar no dia 20 de dezembro. ------------------------------------------------------------------  

  --------- B9 – 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 20:45 horas. ----------------------------------------------------------------------------   

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

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


