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- ATA N.º 04/2019 - 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu ordinariamente a 

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

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

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

 ---------- 2º Secretário: -------------------------------------- Patrícia do Remédios Camacho 

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

 ---------- 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 Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro. 

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

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

 ---------- António Manuel Matos de Campos, substituído por Ana Rita Santos. ------------  

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

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 20:00 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 2018. -------------------------------------------------------------------------------  

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

Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação do Relatório da Oposição. ---------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B6 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  
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 ---------- B7 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 28 de fevereiro de 2019, depois de 

transcrita foi lida em voz alta.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro da assembleia, Renato Paulo referiu alguns aspetos que 

mereciam a sua discordância em relação à referida ata, sugerindo que fosse 

corrigida, o que foi aceite pela mesa. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação foi a mesma aprovada por unanimidade e assinada pelo 

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

 ---------- A deputada Ana Rita Rodrigues dos Santos, não participou na votação por 

não ter estado presente na sessão.------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte declaração de 

voto: ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Voto, obviamente, a favor da ata, mas não posso deixar de fazer uma 

declaração de voto, uma vez que os deputados municipais nem sempre interpretam 

o objetivo e aquilo que está definido relativamente a esta matéria, em minha opinião 

(atas, secretárias, secretariado), pelo que refiro o seguinte: ----------------------------------  

 ---------- A Mesa da Assembleia no início do mandato até à sessão de 29/09/2018 era 

composta, para além do Presidente, pelas Secretárias Maria da Graça Belchior (PS) 

e Maria Antonieta Patinha Batista (CDU). As atas são, foram e serão lavradas pela 

funcionária da autarquia designada para o efeito, a Dra. Mónica Figueira. A 

secretária Graça Belchior exerce essa função desde 30/10/2009, a secretária Maria 

Antonieta Patinha Batista exerce essa função desde 12/10/2013 e já o tinha feito no 

mandato 2005/2009. A funcionária Mónica Figueira lavra as atas e secretaria a 

assembleia desde 30/10/2009. Conforme ponto 3 do artigo 48.º as atas são lavradas 

por uma funcionária da autarquia designada para o efeito e pelas secretárias da 

mesa sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem a lavrou. 

Como Presidente deste órgão, desde novembro de 2017, estou a trabalhar 

exatamente com as mesmas pessoas, que confiei na totalidade para elaboração das 

atas e supondo que havia confiança mútua entre elas, indicando-lhes para 
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continuarem a articular a elaboração das atas como o faziam. Tendo em conta a 

pretensão de introdução de referências em assembleia que não estavam integradas 

nas atas, autorizei o envio de algumas atas, para que a bancada da CDU, 

complementasse, assim como sempre o referi para a funcionária da autarquia, a 

bancada da CDU, a bancada do PS e as secretárias, introduzissem aquilo que 

consideravam que se deveria colocar na ata e que se pretendia que fosse colocado.  

 ---------- Na declaração de voto que consta da ata agora aprovada refere a bancada 

da CDU que “ os membros eleitos pela CDU, repudiam a forma leviana como o 

presidente assegura o funcionamento deste órgão, mais precisamente a redação 

das atas, onde por vezes, revelam-se contraditórias entre o que é efetivamente dito 

pelos eleitos e que posteriormente vem vertido nesses documentos”. Esta afirmação 

comprova a falta de boa interpretação pelos deputados da CDU, a que compete a 

elaboração das atas, estando mesmo a colocar em causa as funcionárias e as 

secretárias, ainda mais quando as mesmas desempenhando essas funções em 

conjunto há mais de 5 anos e como presidente eleito neste mandato, nada mudei, 

apenas reforçando em reuniões conjuntas com as mesmas, para que as secretárias 

participassem ativamente na elaboração das atas e naquilo que lhe compete. ---------  

 ---------- Assim sugiro aos senhores deputados municipais, principalmente os da 

CDU, face ao escrito na declaração de voto que analisem e revejam o artigo 14.º, n.º 

1, alínea b) e o artigo 47.º n.º 3 do Regimento da Assembleia, assim como a Lei que 

suporta o mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que agora a secretaria da mesa, recentemente eleita é a Patrícia 

Camacho, desde a Assembleia de 29/11/2018, julgo que os deputados experientes 

nesta assembleia e mesmo a secretária cessante, deveriam ter apoiado a secretária 

eleita pela bancada da CDU a indicar-lhe, e para que a mesma tivesse em 

consideração as suas responsabilidades de acordo com os artigos referidos no 

Regimento, assim como outros, inclusive o expediente. Ainda mais que a deputada 

Patrícia Camacho é o primeiro mandato que faz. ------------------------------------------------  

 ---------- Julgo mesmo que face às responsabilidades das secretárias, relativamente 

às atas, a secretaria da CDU, votar contra a ata (na primeira reunião que é 

secretaria) não está correto e os deputados da sua bancada, experientes, lhe 
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deveriam ter aconselhado a não fazê-lo. Deveriam sim, ter aconselhado, que ao ser 

eleita secretária tinha capacidade para exigir e trabalhar em função daquilo que é o 

formato de elaboração da ata mais eficiente em seu entender. ------------------------------  

 ---------- Saliento, que reuni recentemente com as secretárias para se articular o 

melhor funcionamento pretendido, com alguns aspetos já agora introduzidos. ---------  

 ---------- Nessa reunião estabeleceu-se que as minutas das atas eram enviadas pela 

funcionária para as secretárias, para articularem a sua elaboração e que estas 

podem articular com os membros das bancadas como entenderem. ----------------------  

 ---------- Relativamente ao que refere a Bancada da CDU que raramente a 2.ª 

secretária (Eleita pela CDU) foi chamada para elaboração da ata, não corresponde à 

verdade, pois o que comuniquei às secretárias e à funcionária, era que deveriam 

articular a elaboração das atas, afirmando as secretárias que o faziam à bastante 

tempo e que sempre se entenderam com a funcionária e que confiavam na mesma 

(Antonieta e Graça). Face a esta afirmação é minha opinião que a bancada da CDU 

está a colocar em causa o trabalho e credibilidade da funcionária e a confiança que 

existia entre ela e as secretárias. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao referirem que o Presidente da Assembleia Municipal demostra 

intransigência e pouca sensibilidade na procura de soluções, deveriam afirmar que o 

Presidente da Assembleia Municipal, quer dar autonomia para que os eleitos 

desempenhem as suas funções, dentro do que lhe compete como um exemplo de 

evolução em relação ao Passado. Mas não, preferem centralizar-se no Presidente 

da Assembleia Municipal, em vez do que é importante para o concelho, dos seus 

problemas e de assuntos prioritários. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Na declaração de voto da bancada da CDU continuam a referir-se a diversos 

aspetos que o Presidente da Assembleia Municipal não transcreveu para a ata ou 

aceitou e não transcreveu, mas não referem que o Presidente da Assembleia 

Municipal sempre afirmou que as secretárias, a funcionária e os deputados que 

pretendam acrescentar referências para as atas o podem fazer. As secretárias têm 

que assumir as suas responsabilidades e os deputados têm que conhecer o 

Regimento. E o Presidente da Assembleia Municipal está, para assumir o que tiver 
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que assumir, provendo a racionalidade plena e criticando os que exploram outras 

formas de estar na política ainda mais local. ------------------------------------------------------  

 ---------- Sugiro também que os senhores Deputados verifiquem o Artigo 47º - Atas, 

onde refere que as mesmas contêm a transcrição integral das declarações de voto, 

bem como das intervenções dos membros que o solicitem e um resumo do que de 

essencial nela se tiver passado, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações 

tomadas e o resultado das respetivas votações. -------------------------------------------------  

 ---------- Destaco o resumo do essencial. Assim não se compreende a exigência de 

situações não essenciais. Só se fôr para criação de casos, casos não essenciais. 

Exigindo-se mesmo palavras menos próprias que surgem no calor do debate, que se 

evita escrever de ambas as bancadas, que é bom de facto evitar. Que se respeite 

todos os Deputados e Eleitos; Que se cumpra o que pedi na tomada de posse, 

respeito, atitude, debate, mas com a noção que somos todos Concelho de Aljustrel e 

que temos objetivos comuns, o bem estar da nossa população e que se foquem no 

essencial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verifiquem que não reagi, não exigi que ficasse em ata o desplante de um 

candidato a uma freguesia, de um eleito de um órgão autárquico no Concelho, 

através do público, afirmar “ tenha juízo Sr. Presidente” e outras referências que fez.  

 ---------- Sugiro também e principalmente às secretárias que verifiquem com mais 

pormenor o artigo 14.º sobre as competências das secretárias, nomeadamente no 

expediente, onde estão incluídas as moções, pois tem havido pelos deputados da 

CDU, alguma dúvida sobre os procedimentos adotados pela funcionária de apoio à 

Assembleia, deslocando-se mesmo um deputado municipal ao posto de trabalho da 

funcionária, para verificar o expediente e a forma de comunicação do mesmo. 

Informo que democraticamente a mesa é composta por uma secretaria da CDU. 

Assegurar o expediente é das competências das secretárias, pelo que são estas que 

devem e podem intervir na forma de assegurar o expediente sem favorecimento de 

qualquer bancada. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim declaro que confio totalmente na funcionária de apoio à Assembleia e 

nas secretárias da mesa para elaboração das atas, assegurar o expediente e tudo 

aquilo que é da sua responsabilidade. Afirmo também que independentemente do 
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que referi, não me furto às minhas responsabilidades e deixo também aqui uma 

palavra de confiança à secretária da CDU, nestes pressupostos. --------------------------  

----------- Solicito também ás secretárias que integrem o que acharem por 

conveniente em falta nas atas, reunindo para o efeito com o apoio da funcionária da 

autarquia. Tendo em conta que se verifica, que neste caso a bancada da CDU, não 

confia na funcionária da autarquia, nas secretárias a quem compete a elaboração 

das atas, onde faz parte uma eleita da CDU. Como Presidente da Assembleia 

Municipal considero ter que proceder à gravação das assembleias. No entanto 

desde já saliento que as gravações, limitam-se apenas exclusivamente a suportar a 

redacção da ata pelo que apenas a mesa (Presidente e as secretárias), tem acesso 

ás mesmas e as mesmas não saem da Câmara.------------------------------------------------ 

------------Pelo exposto julgava eu que havia confiança entre as pessoas/deputados 

do mesmo concelho. Que com as atas se articulava e eram feitas com bom senso, 

entre as secretárias e a funcionária que secretaria a assembleia, que havia 

confiança. Não posso admitir que digam como disseram “ Não quer gravar porque 

pode ser desmentido na praça pública” ou “ Não confio no senhor na questão como 

trabalha como presidente da assembleia”.---------------------------------------------------------

-----------Acrescento também, a titulo de exemplo e contrariando o que está na ata 

onde um deputado diz que até à presente data, esta bancada não recebeu as atas, 

que o Sr. Presidente refere, com excepção para esta ata em particular é de facto 

verificarem um mail enviado pela Drª Mónica Figueira em 02.03.2018 ao deputado 

Manuel Nobre e respondido em 17.04.2018, com rectificação a vermelho nas atas. 

 ---------- Está registado em emails, como a secretária de apoio à assembleia, está 

disponível para detalhar todas as introduções que fez nas atas, contrariando este 

ponto.” -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, o Presidente da Assembleia Municipal. ----------   

 ---------- O deputado José Soares Baião apresentou a seguinte declaração para a 

ata: -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Considero que neste momento, pela minha parte, não existir confiança 

política no Presidente deste órgão que levem a um voto favorável na sua 

presidência. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Salvaguardo aqui, que no dia em que o Sr. Presidente entender respeitar o 

órgão a que preside, estarei cá para rever a minha posição tomada, passo a 

fundamentar a mesma: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente  penso que todos nós temos consciência, que estamos aqui a 

fazer parte de um órgão politico, mais concretamente, Assembleia Municipal (órgão 

deliberativo), foi para ele que fomos eleitos. ------------------------------------------------------  

 ---------- Perante isto todas as afirmações, contextualizadas e aqui proferidas por 

mim, que parece ter incomodado, algumas pessoas, foram proferidas num contexto 

politico.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Volto a frisa-las: falta de coragem, sim falta de coragem, quando da 

Assembleia Extraordinária, a bancada da CDU apresentou uma proposta de 

deliberação, que foi aceite e votada favoravelmente pelo plenário e que contem 

medidas concretas para dar uma resposta aos Aljustrelenses. Foi aqui dito por mim 

e cada vez fico mais convicto que a razão me assiste, não existiu coragem pela 

parte da bancada do PS na presença de mais de 300 Munícipes em rejeitar a 

proposta de deliberação apresentada pela CDU e então o que querem, vêm fazer 

agora e nas costas dos Aljustrelenses, dizer que não foi uma proposta de 

deliberação mas sim recomendação, era só o que faltava uma bancada apresentar 

um documento e a outra dar-lhe nome, o que se pretende já sabemos, comissões e 

mais comissões e protelar no tempo, não foi para isto que os Aljustrelenses nos 

elegeram, os Aljustrelenses querem medidas concretas e começam a questionar-se 

o que foi feito em concreto para resolver o problema das poeiras, porque se 

aproxima outro verão e nada que mude a situação, a tudo isto o Sr. Presidente 

assiste impávido e sereno. Falta de confiança no Presidente deste órgão, sim falto 

de confiança, nada me move contra o cidadão Manuel Ruas, já no que se refere ao 

Presidente deste órgão, foram aqui enquanto Presidente tomadas decisões que me 

levam a chegar a esta conclusão, das quais passo a descrever: ----------------------------  

 ---------- Quando da leitura das atas (ata n.º3 2017) esta bancada, verifica que frases 

proferidas por deputados, as quais tinha logo sido solicitado, no momento, da 

referida assembleia, que ficassem em ata; tais como quando o deputado João 

Afonso disse “que o piquete de greve (referindo-se ao piquete de greve dos 
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trabalhadores mineiros da Almina) mais parecia um piquenique alcoolizado e estas 

Sr. Presidente, que não se referem a nada deste órgão, será que têm algum 

contexto político, não vi ninguém indignado da sua bancada politica Sr. Presidente. -  

 ---------- O deputado Manuel Nobre frisou quando da leitura data que essas 

declarações estavam em falta e o Sr. Presidente que disse: sim vamos tomar nota e 

vai ficar em ata e o que vemos no final nada lá consta, tendo os deputados votado 

de boa fé no pressuposto que a ata seria corrigida. ---------------------------------------------  

 ---------- Na ata n.º1 de 2018, o deputado Manuel Nobre referiu que devia estar nesta 

ata as suas declarações e disse: “que o concurso para Eng. Civil foi lançado de 

forma ilegal, porque a reclamação da ordem dos Engenheiros é nesse sentido, o 

concurso não cumpre as questões de formação inicial de preparo dos engenheiros, 

mais uma vez uma ata votada no pressuposto que as alterações iriam ficar na 

versão final. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Moções, outra das questões sempre colocadas e constantemente ignoradas 

pelo Sr. Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No estrito cumprimento do regimento ou de instruções feitas por escrito por 

sua parte, sempre esta bancada respeitou, não tendo a reciprocidade das mesmas, 

para que se preserve um sentido democrático há que respeitar todos de igual modo, 

deve o Sr. Presidente assegurar que todas as moções recebidas cheguem logo após 

a sua receção aos deputados, julgo que para reencaminhar as mesmas não são 

necessários muitos minutos após a sua receção, a não ser que o Senhor Presidente 

pretenda analisá-las todas antes do seu envio, mas julgo que não existe esse termo 

na nossa democracia. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não venha agora o Sr. Presidente passar a responsabilidade pelos factos 

para os funcionários, quando a mesma deve ser sua, bem como pode tentar 

mistificar, porque deselegante é associar os funcionários ao combate politico quando 

não se tem argumentos para contradizer, podem continuar com politiquices e 

apresentar votos de confiança, pois estarei sempre na primeira linha na defesa dos 

trabalhadores. Quando pretender seguir o rumo certo que será sempre em defesa 

dos Aljustrelenses, com verdade, pois não é com atitudes que referi que irá ganhar a 
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minha confiança porque os Aljustrelenses irão contar sempre comigo para denunciar 

o que achar não estar correto. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sr. Presidente está sempre a tempo de eu vir a mudar de opinião assim o Sr. 

Presidente o queira. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, o Deputado, José Luis Bexiga Soares Baião”. - 

 ---------- O deputado Manuel Nobre apresentou a seguinte declaração de voto: --------  

 ---------- “Gostaria de valorizar e reconhecer esta nova atitude e procedimento agora 

adoptado pelo senhor Presidente da Mesa, ou seja, enviar previamente as atas para 

ambas as bancadas, através da Mesa, o que pela primeira vez permitiu a análise e 

leitura da mesma previamente à Assembleia, libertando, desta forma, espaço e 

trabalho à funcionária, às secretárias e aos membros deste plenário. ---------------------  

 ---------- Apesar da insistente tentativa do senhor Presidente da Assembleia em 

desviar as atenções para a idoneidade e competência das funcionárias da autarquia, 

refugiado-se precisamente atrás das mesmas, fugindo ao confronto político, ao 

debate democrático e de ideias, conforme compete este órgão, os eleitos da CDU 

não deixarão de continuar a fazer propostas e de continuar a procurar soluções para 

os problemas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Folgam os eleitos da CDU em constatarem que as propostas por si 

entregues, por diversas vezes, finalmente tenham sido tidas em conta pelo senhor 

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

 ---------- Sugerimos contudo, que as atas possam ser enviadas na sua redação final 

com maior antecedência relativamente ao que sucedeu hoje, onde a Ata foi enviada 

com apenas duas horas de antecedência em relação ao início da sessão da 

assembleia Municipal, impedindo a leitura da mesma. -----------------------------------------  

 ---------- Seguros que o senhor presidente terá em linha de conta as sugestões e 

propostas dos eleitos da CDU, contribuindo também por esta via para o profícuo 

debate e confronto de ideias, dentro do espaço democrático é de salutar. ---------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019.” --------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Casimiro Sortelha apresentou a seguinte declaração de voto em 

nome da bancada da CDU: ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “A bancada da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel vem, por 

unanimidade manifestar o seu incondicional apoio ao seu companheiro de bancada 

Sr. Deputado José Baião, o que faz num duplo sentido ou por duas ordens de 

razões:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em primeiro lugar, vem desta forma manifestar o seu apreço pela forma 

empenhada, competente e até temerária com que o Sr. Deputado José Baião se tem 

batido pelas causas que defendemos em prol dos aljustrelenses. --------------------------  

 ---------- Em segundo lugar, cumpre manifestar o nosso apoio ao deputado Baião 

dada a forma abusiva, inusitada, gratuitamente agressiva e portanto intolerável e 

injusta por profundamente desrespeitosa e vexatória da sua dignidade pessoal e 

enquanto deputado, com que na última assembleia o Sr. Presidente da Câmara se 

dirigiu ao Deputado Baião. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aproveitamos para relembrar, porque parece estar a cair no esquecimento 

de alguns, que a Assembleia Municipal não é uma espécie de “reunião de câmara 

alargada” onde o Sr. Presidente da Câmara pode pôr e dispor a seu belo prazer. A 

Assembleia é efetivamente um órgão do município com um Presidente, poderes, 

competências e Regimento próprios e, portanto, perfeitamente autónomo e 

independente dos demais órgãos do município, nomeadamente independente e 

autónomo em face do órgão Presidente da Câmara. -------------------------------------------  

 ---------- Por esta razão dizer ainda que não acompanhamos o Sr. Presidente desta 

Assembleia Municipal quando este se deixa ultrapassar e subalternizar pelo 

Presidente da Câmara no decorrer das sessões de trabalho, abrindo dessa forma a 

porta para a perda da independência e de importância política da Assembleia 

municipal em face do Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU todavia jamais se conformará com esse rumo que alguns 

pretendem imprimir a esta Assembleia, jamais permitindo que a Assembleia 

Municipal se torne num mero órgão amorfo, moribundo, protocolar e submisso, 

procurando antes que esta Assembleia cumpra as funções que por lei lhes estão 

destinadas enquanto órgão de fiscalização e controlo da actividade do Executivo e 

bem assim, seja um espaço vivo onde se possam livremente debater ideias e 

sobretudo se possa questionar e discutir tudo o que se afigurar relevante para o 
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concelho de Aljustrel, ainda que, por vezes, possa causar alguns incómodos e 

irritações ou gerar algum desconforto a alguns. --------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, permitimo-nos exortar, mais uma vez, o Sr. Presidente da 

Assembleia para que, de acordo com o previsto no Regimento, determine que as 

sessões sejam registadas em gravação de áudio e/ou transmitidas em vídeo, certos 

de que tal seria factor de contenção e moderação dissuadindo a adopção de 

linguagem, atitudes ou atuações menos correctas. ---------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, os eleitos pela Bancada da CDU na 

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

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 25 de abril de 2019, depois de 

transcrita foi lida em voz alta, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e 

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

 ---------- As deputadas Lélia Isabel Martins Guerreiro Pancada e Cristina Isabel 

Ferreira Lopes não participaram na votação por não ter estado presente na sessão. -  

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

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

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

 ---------- E-mail datado de 04 de março de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre o Balanço da execução de aplicação dos fundos comunitários - 

Baixo Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 06 de março de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre Central de Compras da CIMBAL, que abre concurso público 

internacional para Acordo-Quadro de Fornecimento de Gás. ---------------------------------  

 ---------- Convocatória para uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento de 

Escolas de Aljustrel, no dia 13 de março de 2019. -----------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 19 de março de 2019 da CIMBAL, a enviar nota de 

imprensa sobre Empresas selecionadas visitam edifícios objeto de intervenção 

financiada pelo Prominent Med. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 19 de março de 2019 dos Deputados Municipais da CDU, a 

solicitar elementos sobre o encerramento da Estação dos CTT de Aljustrel. Neste 

âmbito o Presidente da Assembleia Municipal, informou dos mail´s relacionados, 
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nomeadamente a resposta do advogado da autarquia e a disponibilidade para a 

realização de uma reunião, para o mesmo lhe prestar os devidos esclarecimentos e 

respectivas informações.---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 22 de março de 2019 da CIMBAL, a informar sobre a data 

prevista para a Assembleia Intermunicipal para o dia 15 de abril de 2019. ----------------  

 ---------- Carta datada de 23 de março de 2019 da Liga dos Combatentes - Núcleo de 

Beja a dar conhecimento de uma romagem ao Cemitério de Messejana, com a 

finalidade de prestar homenagem aos combatentes ali sepultados, no dia 12 de abril 

de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 01 de abril da CIMBAL, a enviar convite para a assinatura 

do protocolo entre o Novo Banco e o Museu Regional Rainha Dona Leonor no dia 3 

de abril de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 01de abril de 2019 da CIMBAL, a enviar nota de imprensa 

sobre a reclamação da CIMBAL para mais verbas no âmbito do Programa de Apoio 

à Redução Tarifária. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de referência 126, datado de 02 de abril de 2019 da CIMBAL, a enviar 

convocatória da 1.ª reunião ordinária de 2019 da Assembleia Intermunicipal para o 

dia 15 de abril de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

------------Antes de se passar à leitura das moções, o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal informou que tinha outro assunto a abordar. -----------------------------------------  

------------ Entretanto, o deputado Manuel Nobre, informou que tinha dois assuntos 

antes da ordem do dia. Um era o ofício que foi enviado pela Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde, e o outro era uma proposta de 

recomendação a apresentar à Camara.  ------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse contexto o Sr. Presidente informou que o assunto que tinha para 

abordar era o ofício da comissão sobre a proposta de deliberação “ Pela alternativa 

à passagem do minério pelo centro da vila “. Antes de passar à análise desse 

documento o Sr. Presidente informou que se iria dirigir às bancadas, assim como à 

própria comissão, e considerando que existe mais uma recomendação para ser 

apresentada, fazer também um enquadramento deste assunto e introduzir alguma 
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lacuna no regimento, nomeadamente relacionado com os prazos de entrega dos 

documentos e outros aspetos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um dos aspetos é o conteúdo da deliberação/recomendação “Pela 

alternativa à passagem do minério pelo centro da vila”, que têm este titulo e depois 

têm três pontos: o Ramal ferroviário, a construção da variante e retirar o trânsito do 

centro da vila que têm como objectivo tirar poluição de dentro da vila. São pontos 

importantes e com custos elevados, e como são também pontos relacionados com o 

ambiente, também podem ser enviados para a Comissão. Referiu ainda que são 

assuntos de extrema importância para o Concelho e não devem ser entendidos 

como assuntos meramente reflexivos, e como tal devem ser entregues para que se 

permita fazer um debate com o conhecimento de todos. ---------------------------------------  

 ---------- Assim deixou alguns pontos e registos sobre propostas de deliberação e 

recomendações, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------  

  _____”A regra é que só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na 

ordem do dia da sessão (ordinária e extraordinária) (cfr. art.50º n.º1.º, da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro e art. 26.º do Código de Procedimento Administrativo 

(CPA)), cumpridos os prazos estatuídos na lei para esse efeito. -----------------------------  

 ---------- Contudo, nas sessões ordinárias podem ser objeto de deliberação outros 

assuntos que não estejam incluídos na ordem do dia, desde que pelo menos dois 

terços (2/3) dos seus membros reconheçam a urgência da deliberação imediata 

sobre esse assunto (cfr. art.50º n.º2.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e art. 

26.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA)). ---------------------------------------  

----------- Existindo lacunas no regimento, nomeadamente quanto ao prazo de 

apresentação de propostas e recomendações por parte dos membros da assembleia 

municipal, cabe à mesa deliberar sobre questões de interpretação e integração das 

mesmas. Artigo 29º nº 1, alínea b, da lei nº 75/2013 de 12 de Setembro. -----------------  

----------- E ainda.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Alegam no entanto, os membros eleitos em representação da bancada da 

CDU que, ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 34º do Regimento 

desta Assembleia Municipal, podem usar da palavra para apresentar 

recomendações, propostas e moções sobre assuntos de interesse para o Município, 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º4/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2019 
14 
 

englobando aí o documento supra referido. Alegam ainda, que constituí um direito 

dos membros da Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 82º 

do referido regimento, apresentar por escrito projetos de resolução, deliberação ou 

recomendação.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda assim, considera-se que, não ocorrendo, em sessão ordinária, uma 

circunstância excecional, só pode haver deliberação do órgão deliberativo sobre um 

assunto, se este estiver devidamente agendado, isto é, se constar da ordem do dia 

da sessão, não constituindo a apresentação e votação de propostas de deliberação, 

exceção a esta regra”. ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu ainda, à semelhança do que foi dito na última sessão, que qualquer 

assunto de interesse Municipal sobre o qual não deva ou não queira a assembleia 

municipal tomar a decisão (seja porque não agendada, seja porque se reveste de 

caracter meramente reflexivo), deve ser tratado no período de antes da ordem do 

dia. -----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Já a recomendação em causa, não a considera um documento meramente 

reflexivo, pelos seus conteúdos já expostos: ramal ferroviário, variante e retirar o 

trânsito do centro da vila e a poluição da vila, pois considerar estes assuntos como 

meramente reflexivos, é demonstrar uma falta de responsabilidade na apresentação 

deste documento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao e-mail datado de 27/04/2019, da Comissão Permanente de 

Ambiente e Saúde, a enviar posição acerca da proposta de deliberação, 

apresentada pela Bancada da CDU, em que a comissão refere “ que não concorda 

em pronunciar-se sobre um documento de cariz politico”, o Sr. Presidente da 

Assembleia começou por dizer que ao enviar este documento para a Comissão se 

pronunciar foi com um propósito, por entender que não se tratava de um documento 

político. Isto porque em determinada altura se afirmou que o ambiente não era um 

assunto politico, era um assunto das pessoas. Salientando que tinha ficado mais 

satisfeito que da comissão tivesse resultado um documento uniforme, de trabalho e 

não um documento politico. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que os deputados parecem preocupar-se mais com o que 

disse este ou aquele deputado, do que propriamente com os objetivos da comissão, 
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como se pode comprovar pelo que está escrito nas atas sobre os objetivos da 

comissão, que é muito pouco. Nesse sentido deixou alguns pontos que considera 

que devem ficar escritos, e que devem ser objecto da actividade da comissão, pois a 

mesma não foi criada só por causa da sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, realizada a 29/09/2018. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente afirmou ainda que esteve presente na reunião da comissão, 

onde se discutiu o referido documento, em articulação com a Sr.ª Presidente, 

abordando-se que a comissão deve ficar com os objetivos mais clarificados, 

destacando os seguintes pontos: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Acompanhamento da atividade mineira e o impacto desta na Comunidade 

e Ambiente; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Representatividade da Comissão na Assembleia e noutras reuniões que 

possam ser desencadeadas pela Câmara Municipal; -------------------------------------------  

 ---------- 3. Acompanhamento de aspetos relacionados com a saúde; -----------------------  

 ---------- 4. Acompanhamento de outros impactos ambientais industriais e agrícolas; --  

 ---------- 5. Fazer uma informação/relatório da atividade da comissão para fazer 

chegar aos restantes membros da Assembleia. ---------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente destacou também os aspectos relacionados com a 

saúde, considerando ser um assunto que deve ser trazido para cima da mesa. ---------  

 ---------- Antes de se passar à votação da proposta de deliberação intitulada “ Pela 

alternativa à passagem do minério pelo centro da vila”, apresentada pela bancada 

da CDU, o deputado Manuel Nobre começou por dizer que ficou com a impressão 

que o senhor Presidente roçou o puxão de orelhas ou o desautorizar da comissão, 

nomeadamente ao estar a explicar ao plenário o que deveria, como deveria e o que 

haveria de decidir. Referiu que a comissão cumpriu os objetivos para que foi 

mandatada, analisou os temas que analisou e tomou a posição que tomou, cabendo 

a esta Assembleia tomar a posição que entender com os documentos produzidos 

pela comissão, quer o senhor Presidente goste ou não goste.  -------------------------------    

 ---------- Relativamente à proposta de deliberação, voltou a frisar que a mesma foi 

entregue na assembleia de novembro de 2018, proposta de deliberação que o 

senhor Presidente não aceitou dizendo que passaria para a assembleia seguinte. 
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Chegados à sessão de fevereiro de 2019, voltou o senhor Presidente a entender que 

não aceitaria discutir esse assunto na assembleia e passou-o para a comissão de 

ambiente; entretanto a comissão de ambiente analisou o que tinha a analisar e 

pronunciou-se sobre o tema, estamos na assembleia de abril e o senhor Presidente, 

deveria nesta assembleia tomado prontamente uma posição sobre este assunto. Ou 

seja, entendia a assembleia discutir o assunto ou entendia não lhe dar valor, mas 

jamais seguir o caminho que escolheu de procurar subterfúgios e ir adiando o tema, 

pois entretanto  já decorreram 5 meses. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O que está aqui em causa é um problema que todos os aljustrelenses 

constatam e reconhecem, que é a sobrecarga de tráfego pesado que atravessa o 

centro da vila, a maioria dele carregado de minério e matérias perigosas, para além 

da inerente poluição que causam, e nesse sentido os eleitos pela CDU 

apresentaram uma proposta para que a Assembleia Municipal se pronuncie sobre 

este assunto, dividido em 3 temas de grande interesse para o concelho e ainda mais 

para a vila de Aljustrel: reivindicar a reabertura do ramal ferroviário de aljustrel; 

reivindicar junto do governo mais investimento na ferrovia, frisando que o órgão 

politico tem que tomar uma posição politica para que não se continue a fechar 

linhas; reclamar que a Câmara Municipal de Aljustrel desenvolva definitivamente os 

efetivos e rápidos procedimentos que visem a construção da variante de Aljustrel, e 

encontre caminhos alternativos para que os pesados que transportam minério e 

matérias perigosas deixem de atravessar o centro da vila, admitindo que possam 

existir várias alternativas, referindo que trazia uma sugestão, mas para isso é 

necessário que esta Assembleia queira discutir o assunto. Que se continue a discutir 

esse assunto definitivamente, dada a sua importância e que não se continue a adiar 

este assunto, começando a fazer lembrar o requerimento a solicitar uma Assembleia 

Extraordinária para debater o assunto da qualidade do ar em Aljustrel e que por 

responsabilidade o assunto andou meses enrolado até porque era tão simples 

resolver e ter-se-ia evitado os consequentes aproveitamentos políticos. ------------------  

 ---------- Se o Sr. Presidente acha que não é um assunto politico, nós achamos que é. 

É um assunto que achamos que se deve pedir à Assembleia Municipal que se 

pronunciasse favoravelmente e que o Sr. Presidente está concerteza tão 
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preocupado como nós na resolução destes problemas. Não dizia que é um pontapé 

de saída, mas é mais um contributo para resolução dos assuntos e dos problemas.  

  --------- De seguida o deputado João Afonso pediu a palavra, começando por dizer 

que não queria más interpretações acercado que ia dizer, pois por vezes só é ouvida 

uma parte da conversa, descontextualizando assim o que é dito. Em relação ao 

documento propriamente dito chamou a atenção para alguns aspetos que considera 

importantes, nomeadamente em relação ao ramal ferroviário, uma vez que da lavaria 

até à Estação, há uma ramal que é propriedade da mina, do Estado. E esse ramal 

tem uma série de inconvenientes, nomeadamente o facto de existirem muitas 

habitações junto ao ramal, e caso se verifique uma intervenção no ramal, muito 

provavelmente terão de ser derrubadas algumas casas ai existentes. ---------------------  

 ---------- Em relação à variante, a autarquia já desenvolveu várias ações nesse 

sentido, lamentando que já se houve falar dela há 30 anos, mas nada foi feito. ---------  

 ---------- Em relação à retirada de pesados do centro da vila, está plenamente de 

acordo, no entanto tem de se ter em consideração que se for retirado o trânsito de 

um lado, irá necessariamente para outro lado, nomeadamente para os Bairros 

Mineiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim referiu que se trata de um documento válido, mas que precisa de ser 

aprimorado, pois há aqui aspetos que não foram acautelados. -------------------------------  

 ---------- O deputado Daniel Laginha referiu que o circuito proposto não se coaduna 

com a nossa vila, assim proposto talvez por desconhecimento da zona. O traçado 

passa muito perto do Bairro do Plano e do Bairro de Val D’Oca. Concorda com a 

generalidade do documento e não a sua totalidade, recordando que em tempos foi 

elaborado um abaixo assinado contra a passagem de pesados no traçado agora 

proposto devido ao pó levantado pela passagem dos camiões nos bairros mineiros e 

com esta proposta era voltar a um problema antigo ---------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre por sua vez referiu que concorda com o exposto 

pelos outros deputados e que cabe aos responsáveis dos projectos definir traçados. 

O que se está a propor é reinvidicar a abertura do ramal às entidades responsáveis 

salientando que o documento em causa poderá ser ajustado caso assim a 

Assembleia o entenda. -----------------------------------------------------------------------------------  
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----------- Em seguida o Presidente da Assembleia teceu algumas considerações, 

antes de colocar à votação, afirmando que, pelo aquilo que foi dito e os pormenores 

abordados, confirma-se a importância do documento, pelo que apresentar este 

documento à hora, como foi apresentado em Novembro, não permite uma análise 

em pormenor. Agora em discussão, surgem duvidas e questões relativas a impactos 

ambientais, o que não aconteceria com a localização da lavaria, se o assunto não 

tivesse sido decidido em cima do joelho. Referiu ainda que se está a falar de um 

ramal ferroviário, numa variante e numa alternativa ao trânsito e apresenta-se um 

documento, que como diz a lei é meramente reflexivo, lamentando enquanto 

Presidente da Assembleia, que haja um pouco de falta de responsabilidade, na 

forma como estes documentos são apresentados, tendo em conta a sua importância, 

sugerindo que os apresentem com pelo menos dois dias de antecedência.-------------- 

 ---------- Por fim e face à importância do tema o Sr. Presidente da Assembleia 

solicitou ao plenário autorização para que o Sr. Presidente da Câmara abordasse o 

tema. Uma vez que ninguém se opôs o Presidente da Câmara deixou algumas 

considerações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara começou por dizer que se trata de uma matéria 

de facto importante, mas o importante é sermos assertivos e com uma visão 

construtiva, pois são matérias que têm alguma sensibilidade. --------------------------------  

 ---------- Deverá ser feita uma visão sobre alguns prismas: -------------------------------------  

 ---------- Em 1º lugar há um problema em relação à camionagem: se colocarmos 

algum obstáculo à Almina, que legitimidade teríamos de não fazê-lo em relação a 

outros camiões de outras empresas. Como é que a autarquia faria essa 

discricionariedade.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que a empresa Almina está a estudar o transporte via ferrovia, 

através do ramal da Somincor, no entanto tal hipótese poderá retirar qualidade de 

vida à vila de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Outra questão é a alternativa variante. Se há uma das causas que 

politicamente nos últimos tempos nos temos debatido, é não conseguirmos justificar 

a variante. Do ponto de vista da argumentação, isto é, da sustentação do projeto, 

para além da sinistralidade, tem de se realçar a questão ambiental. Referiu ainda 
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que do ponto de vista do projeto conta estar a apresenta-lo até junho/julho. Este está 

a ser elaborado pela Câmara Municipal, mas tem de obedecer às regras definidas 

pelas Infraestruturas das Estradas, estando estimado o orçamentado no valor de 5 

milhões de euros, cerca de 1milhão de euros por Km. ------------------------------------------   

 ---------- De seguida o deputado Renato Paulo salientou 2/3 pontos breves, referindo 

que obviamente que não se pretende fazer uma discriminação relativamente aos 

camiões, no entanto há uma prevalência do tráfego de Almina em relação às demais 

empresas, e considerando que a Almina tem um uma série de terrenos, e um ramal 

interno, então que faça uso deles. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão ambiental, realçou que “ouviu dizer” por alguém ligado 

ao executivo, que “temos de deixar os camiões passar e sujeitarmo-nos a este 

sofrimento”, para podermos justificar o investimento, a candidatura aos fundos 

comunitários”. Considerando que a justificação do investimento não pode ser à custa 

do sofrimento da população. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que existe um levantamento efetuado 

pelos serviços da autarquia, que abrange 12 horas por dia, das 07:00h às 19:00h, e 

não é possível ser rigoroso ao ponto de saber quais são os camiões da Almina e os 

das outras empresas. E o número de veículos que circula é muito grande, cerca de 

200/300 camiões a passar diariamente. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão do impacto ambiental, referiu que não quer ter razão 

em relação a esta matéria. No entanto esta é a visão que o Município tem de ter 

para depois tecnicamente ser alcançado o objetivo. Voltou a frisar que não precisam 

de morrer aqui todos, mas precisamos de ter uma certa perspicácia para atingirmos 

os objetivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tecidas as considerações acerca do documento, o Sr. Presidente da 

Assembleia referiu que considerava o documento importante e que iria enviar 

novamente o mesmo para a Comissão de Ambiente e Saúde para que fique no seu 

arquivo, podendo ser dividido em três temas, tendo em conta a sua importância.  -----  

 ---------- Colocada à votação a proposta de deliberação intitulada “Pela alternativa à 

passagem do minério pelo centro da vila”, a mesma foi aprovada por maioria, com a 

abstenção por parte da bancada do PS. ------------------------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º4/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2019 
20 
 

 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------  

 ---------- “A Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal abstém-se na 

deliberação sobre a Alternativa à Circulação à passagem do minério, dado que 

considera que a mesma carece de fundamentação técnica que suporte o aqui 

apontado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não estamos contra a intenção anunciada, mas sim pela forma como o 

assunto é colocado à consideração, sem qualquer suporte técnico, sendo um 

assunto tratado meramente de forma politica. -----------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, os eleitos do PS na Assembleia Municipal”. -----  

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------  

 ---------- “Valorizamos a aprovação desta proposta de deliberação apresentada pelos 

eleitos da CDU, lamentamos contudo que a mesma tenha sido retida pelo Sr. 

Presidente da Assembleia durante 5 meses, a qual mesmo após esse tempo e 

mesmo após a sua passagem pela comissão de ambiente não tenha tido qualquer 

reparo ou sugestão de alteração por parte dos eleitos do PS, provando que a 

mesma poderia ter sido discutida há mais tempo. ------------------------------------------------  

 ---------- Registamos também que no decorrer do debate, agora concluído, que houve 

abertura por parte da CDU para se encontrarem soluções e propostas de alterações, 

que os eleitos do PS se recusaram a apresentar propostas e registamos ainda que 

se perderam 5 meses, ficando a impressão que sempre que a CDU procura trazer os 

problemas do concelho ao debate e procura soluções para os mesmos, o Sr. 

Presidente e os eleitos do PS procuram adiar as soluções e não debater os 

assuntos, prolongando por essa via os problemas. ----------------------------------------------  

 ---------- Trata-se de um assunto de extrema importância para o concelho, pelo que 

valorizamos a aprovação pela Assembleia desta proposta de deliberação. ---------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”. ---  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Assembleia, deixou também uma declaração 

para a ata e referiu que considera estes assuntos de extrema importância para o 

concelho, que carecem de investimentos de milhões e que lamenta que a 

Assembleia, mais concretamente a bancada da CDU, apresentasse esse documento 
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à própria da hora para ser discutido, quando em Novembro o colocaram pela 

primeira vez à votação.-- ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à apreciação e votação das moções o deputado Renato 

Paulo sugeriu que, para evitar problemas futuros, as bancadas ao enviarem as 

moções à mesa, que as enviassem em simultâneo para o mail da outra bancada, de 

forma a tomarem conhecimento das mesmas ao mesmo tempo. ----------------------------  

----------- O Presidente da Assembleia Municipal, referiu que o expediente era 

assegurado pelas secretárias e pela funcionária de apoio à Assembleia, onde as 

moções estão incluídas. Para enquadramento o Sr. Presidente, fez referência à troca 

de mail’s com a secretária da CDU, nomeadamente para esclarecer o envio das atas 

para aprovação, assim como para assegurar o expediente, referindo-se em concreto 

à hora das moções e o envio das mesmas, neste caso ao Domingo, onde a 

funcionária de apoio à Assembleia se disponibilizou para se deslocar à Camara para 

enviar as moções à hora estabelecida. --------------------------------------------------------------  

----------- Relativamente ao solicitado pelo deputado Renato Paulo, o Sr. Presidente 

depois desta explicação, solicitou que o fizesse por escrito, tendo os deputados da 

bancada da CDU afirmado que de acordo com o Regimento não tinham de o fazer. --  

 ---------- Em seguida o Sr. Presidente evocou o artigo do regimento e voltou a solicitar 

o mesmo por escrito. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Rui Faustino referiu que não lhe parecia descabida 

a proposta, mas por uma questão de confiança na mesa, a quem compete gerir o 

processo, lhe parece desajustada esta falta de confiança na Mesa e de quem 

compete gerir, não aprovando assim a proposta. -------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, e antes de se entrar no período da ordem do dia, foram 

apresentadas as seguintes moções:------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada do PS a moção “Saudação ao 25 de Abril e 1º de 

Maio”, que depois de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade. ---------  

 ---------- Por parte da bancada da CDU a moção “1º de Maio”, que depois de lida e 

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

 ---------- Por parte da bancada da CDU a moção “agricultura intensiva e super-

intensiva de monoculturas”. Antes de se passar à sua votação o deputado João 
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Afonso salientou que o Alentejo tem sofrido todas estas intempéries. Antes de 

Oliveira Salazar no Alentejo só existiam sobreiros e oliveiras. Com o Salazar o 

Alentejo passou a ser o celeiro da nação, e agora com o Alqueva voltamos a ter o 

Alentejo arborizado. Referiu ainda que tudo o que são adubos e reagentes lhe 

causam alguma confusão, pois são os principais causadores da poluição das linhas 

de água, no entanto podem existir benefícios deste tipo de culturas. -----------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Rui Faustino, justificando que irá ser apresentado de 

seguida por parte da bancada do PS um documento acerca deste assunto que teve 

por base uma posição tomada pela CIMBAL, sugeriu que as duas moções se 

fundissem num só documento. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao sugerido o deputado Manuel Nobre informou que a bancada da 

CDU concordava com a proposta da bancada do PS de fusão das moções. -------------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

aprovar a fusão da moção “agricultura intensiva e super-intensiva de monoculturas” 

apresentada pela bancada da CDU com a moção “pelo desenvolvimento económico 

e agrícola sustentado” apresentada pela bancada do PS. -------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada da CDU a moção “Pelo direito ao transporte público 

mais barato e acessível”, que depois de lida e colocada à votação, foi aprovada por 

unanimidade, e por fim a moção “Pela reposição das freguesias”, apresentada pela 

bancada da CDU, que depois de lida e colocada à votação, foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar ao período da ordem do dia, a bancada da CDU 

interpelou a mesa referindo que, como já tinha indicado há alguns minutos atrás, 

pretendia apresentar uma Proposta de Recomendação. --------------------------------------  

------------ O Sr. Presidente referiu que as recomendações que são entregues à hora, 

pode ser consideradas uma lacuna do regimento e que devem ser entregues na 

altura das moções, como qualquer documento antes da ordem do dia, remetendo á 

consideração do plenário, para se pronunciar sobre a aceitação ou não das 

mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O deputado Manuel Nobre frisou que achava que primeiro deveria ouvir-se 

a recomendação e depois decidir. ---------------------------------------------------------------------  
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_______ O Sr. Presidente questionou o deputado Manuel Nobre sobre o porquê de 

não enviarem antes a recomendação, qual era o interesse, não lhe tendo sido 

respondido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Rui Faustino interpelou a mesa referindo que este 

assunto do prazo da entrega dos documentos já por diversas vezes foi aqui 

discutido, considerando por isso extremamente indelicado, independentemente do 

seu conteúdo, a não ser que seja considerado de excecional importância para o 

Município, que se tragam assuntos à discussão sem respeitar o que já foi 

estabelecido, para depois não ser aqui aceite e mais tarde em praça publica 

referirem que o Sr. Presidente da Assembleia não quis discutir isto ou aquilo. ----------  

 ---------- Sugeriu por fim, no sentido de facilitar os trabalhos, que a mesa desse 

entrada do documento hoje e depois o reencaminhasse para ambas as bancadas, 

caso contrário recusaria participar na sua votação e ausentar-se-ia da sala. -------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre voltou a insistir na apresentação da Proposta de 

Recomendação, que nos termos regimentais e da Lei atribui esse direito a qualquer 

membro da Assembleia, demonstrando incompreensão pelo facto do Sr. Presidente 

da Assembleia não permitir sequer que o deputado Manuel Nobre informe a 

Assembleia sobre o assunto a que a Recomendação faz referência, fazendo 

referencia que o tema tem interesse para o município, demonstrando a sua 

incompreensão pela atitude tomada pelo Sr Presidente em impedir a apresentação e 

posterior votação da Proposta em causa. ----------------------------------------------------------  

------------ O Sr. Presidente voltou a repetir os mesmo artigos, que já tinha referido 

anteriormente e questionou o deputado Manuel Nobre se considera ou não que o 

documento têm importância para o concelho. Se tem importância para o concelho, 

porquê não é enviado para análise como estipulado.- ------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia voltou a ler os artigos do 

Regimento relativos à integração de lacunas e colocou à votação a proposta de que 

todos os documentos que sejam para discutir no período de antes da ordem do dia, 

que sejam entregues no período previsto para a entrega das moções. --------------------  
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 ---------- Os eleitos pela bancada da CDU recusaram votar a proposta, tendo o Sr. 

Presidente questionado se votavam, sem ter obtido resposta. Colocada à votação foi 

a mesma aprovada com os votos favoráveis da bancada do PS. ----------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração para ata: ------------------  

 ---------- “Os membros eleitos pela CDU repudiam veementemente a forma 

prepotente e anti-democrática como o senhor presidente da Assembleia Municipal 

impediu a apresentação, por parte dos eleitos da CDU, de um Projeto de 

Recomendação, atropelando as mais elementares regras de funcionamento 

democrático deste órgão, bem como os direitos dos membros da Assembleia de 

apresentarem uma proposta de Recomendação por escrito, ignorando com essa 

atitude o artigo 13.º, ponto 1, alínea m) e o 82.º, ponto 1, alínea b), impedindo 

inclusive a entrega do documento em causa à Mesa, impossibilitando a sua 

consequente discussão pelo plenário, impedindo mesmo os requerentes de 

apresentarem sequer o tema em questão, apesar dos membros da CDU entenderem 

e afirmarem que a mesma era portadora de atualidade, importância e urgência para 

o município. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, os eleitos pela bancada da CDU na 

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

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

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

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

 ---------- Não houve intervenções neste período da ordem do dia. ----------------------------  

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

exercício do ano de 2018. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o ponto e apresentados os 

documentos acima referidos para apreciação e eventual aprovação, referindo que as 

contas deste relatório demonstram que o Município continua com equilíbrio 

financeiro, cumprindo as regras orçamentais, com um resultado liquido positivo na 

ordem dos 900.000,00 €.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passado ao período para esclarecimentos, o deputado José Baião salientou 

alguns aspetos em relação às contas que lhe suscitaram dúvidas, verificando que se 
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tratavam de erros no relatório e contas que foram assumidos pelo executivo, 

referindo também que considerava que o aumento da receita se deveu ao aumento 

das taxas e impostos por parte da Câmara, sobrecarregando os munícipes. -------------  

 ---------- Face às declarações do deputado José Baião, o Sr. Presidente da Câmara 

referiu que deve haver rigor das declarações proferidas pelos deputados, pois não 

corresponde à verdade que o aumento de 75% da receita seja proveniente do 

aumento dos impostos por parte da autarquia, o que está em causa é o valor das 

receitas proveniente da cobrança de IMT que não se conseguem prever e não que o 

aumenta da receita seja feito à custa dos munícipes. -------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre fez referência às transferências para a 

Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, questionando o executivo se os 

dados constantes no relatório relativamente à transferência de verbas correntes e de 

capital está correto, pois se assim for, os valores apresentados no documento 

apresentado pela Junta de Freguesia não coincidem, tendo sido esclarecido pelo Sr. 

Vereador Carlos Teles que os valores estavam corretos.  -------------------------------------  

 ---------- Prestados os devidos esclarecimentos e feitas as correções apontadas, foi o 

documento colocado à votação, tendo a Assembleia deliberado por maioria, com 12 

votos a favor da bancada do PS e 7 abstenções da bancada da CDU, aprovar os 

documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2018. -------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------  

 ---------- “A análise do Relatório e Contas de 2018 volta a confirmar as preocupações 

e os apelos da CDU em relação à falta de estratégia do atual executivo municipal no 

que respeita às verdadeiras e mais prementes necessidades que o concelho e a sua 

população necessitam e reivindicam. Ao explorar o documento em análise 

imediatamente se chega a uma conclusão: é uma marca crónica deste executivo a 

muita retórica e a pouca substância. Os recursos do município estão a ser 

desbaratados ao serviço de um estratagema de poder desligado de qualquer 

estratégia sólida de construção de um concelho mais promissor, recorrendo, como 

se comprova, a um enorme aumento da carga fiscal imposta pela Câmara aos seus 

munícipes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Os vereadores da CDU, em documento apresentado oportunamente, já 

deixaram claro que as questões fundamentais mais prementes para o 

desenvolvimento do concelho foram mais uma vez iludidas a coberto do já habitual 

fogo de vista. Confirmando que as políticas do executivo da Câmara continuam a 

insistir em decisões que coíbem o desenvolvimento harmonioso do concelho, ao 

mesmo tempo que condicionam o futuro do município. -----------------------------------------  

 ---------- No presente relatório são apresentados alguns resultados de rigor duvidoso, 

nomeadamente, no quadro 8.2.28 (página 67), no que concerne à “explicitarão e 

justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da 

classe 5”: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Na Rubrica 59 - nos Resultados Transitados, não havendo aumentos ou 

diminuições assinaladas, o saldo inicial e o saldo final têm valores diferentes, 

situação que demonstra falta de rigor; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- - Na coluna destinada às Diminuições apesar de existir um valor total, o 

mesmo não tem indicação da sua proveniência, visto a coluna estar em branco, 

demonstrando que a informação está incompleta; -----------------------------------------------  

 ---------- - No quadro destinado aos totais, o saldo final indicado é de 30.064.894,99€, 

no entanto ao realizarmos as respectivas operações, constata-se que o resultado é 

de 29.356.584,76€, o que quer dizer que há uma diferença de menos 708.310,23€ 

em relação ao saldo apresentado no quadro, provando claramente que estamos 

perante dados errados. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assistimos a um contínuo aumento das receitas provenientes de impostos 

diretos e indiretos cobrados aos munícipes, que não está a ser aplicado em 

investimento, mas antes em despesa corrente. ---------------------------------------------------  

 ---------- Depois de tantos anos de estagnação disfarçada de foguetório e de 

propaganda ilusória, à custa do marcar passo a que o concelho se habituou nos 

últimos anos no aguardar dos fundos comunitários, como se a ação da Câmara se 

resumisse ao que as orientações de Bruxelas determinam, deixando para trás o 

essencial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A comprovar isso, destacamos, para além de muitas outras intervenções que 

o concelho necessita e a população anseia, a grande quantidade de intervenções 
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inscritas no Plano Plurianual de Investimentos, algumas delas a arrastarem-se há 

quase uma década, o que comprova a sua pertinência e necessidade, têm neste 

relatório grau de execução nulo ou residual, tais como: ----------------------------------------  

 ---------- - A necessária e urgente ampliação da Zona Industrial de Aljustrel ou a Zona 

de Atividades Económicas de Ervidel, ambas inscritas desde 2010 nas sucessivas 

GOP, investimentos fundamentais para o desenvolvimento do concelho, que têm 

sido protelados de forma deliberada; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- - Em matéria de abastecimento de água, também aqui a Câmara tem uma 

intervenção limitada e sem estratégia de futuro, ou seja, a reabilitação da rede de 

distribuição não é uma prioridade para esta autarquia. Sabendo que existem estudos 

que colocam o concelho de Aljustrel entre os que apresentam dos piores 

desempenhos em matéria de eficiência e da qualidade da água que fornece aos 

seus munícipes em toda a zona sul; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O cemitério de Aljustrel está praticamente esgotado. A sua ampliação não 

é obra que se faça de um dia para outro, no entanto a Câmara optou por adiar, mais 

uma vez, a sua urgente ampliação, situação que merecia uma atitude mais 

responsável; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - As acessibilidades, enquanto elemento fundamental para o 

desenvolvimento estratégico do concelho, têm sido uma área descurada por parte 

do executivo ao longo dos últimos anos, o que tem levado à quase inexistente 

manutenção das vias e caminhos; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- - No que concerne à conservação das estradas municipais, o cenário não é 

muito diferente, a falta de conservação e manutenção das vias municipais é uma 

realidade bem visível e bem sentida por todos os que circulam no seu dia-a-dia pelo 

concelho de Aljustrel, encontrando com facilidade estradas a necessitarem de 

intervenção, quer ao nível do pavimento, das valetas, das bermas, das obras de arte 

ou dos taludes, havendo mesmo estradas municipais onde a degradação é tal que 

estão praticamente intransitáveis; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O constante adiar da construção de uma variante rodoviária externa à Vila, 

obra fundamental para o desenvolvimento da atividade económica e para a criação 
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de condições de intervenção e valorização do centro urbano da vila de Aljustrel, a 

par de outras soluções para mitigar os problemas ambientais e de tráfego pesado. ---  

 ---------- Por outro lado, assistimos a um descontrolo financeiro, que desde há muito 

vem sendo realçado pelos vereadores da CDU e pelos eleitos da CDU nesta 

Assembleia, devido ao continuado incumprimento dos pagamentos às Águas 

Públicas do Alentejo por parte da Câmara Municipal, somando em 31 de Dezembro 

uma dívida de quase 1 milhão de euros, e que pode culminar com a inevitabilidade 

da privatização da “rede em baixa” e o consequente aumento brutal das tarifas. -------  

 ---------- No que concerne às dívidas a terceiros, constatamos um aumento avultado 

para quase quatro milhões de euros, que quase duplica o valor das dívidas a 

terceiros de 2016, levando à assunção de mais e novos encargos, contribuindo 

assim para a asfixia financeira do município e condicionando a sua capacidade de 

intervenção nos próximos anos. Tememos que se traduza numa enorme 

irresponsabilidade com consequências desastrosas para a saúde do município. -------  

 ---------- Desta forma concluímos que o executivo voltou a adiar as intervenções 

importantes e necessárias para o desenvolvimento sustentável e equilibrado do 

concelho de Aljustrel, todas aquelas obras que já deveriam ter sido realizadas e 

concretizadas para o benefício e usufruto das populações do nosso concelho. ---------  

 ---------- Pelo atrás exposto, os deputados eleitos pela CDU na Assembleia Municipal 

de Aljustrel abstêm-se na Votação deste relatório e contas de 2018. -----------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril, os eleitos da bancada da CDU na Assembleia 

Municipal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Como já passava da meia-noite, entrando-se no dia seguinte, o Sr. 

Presidente pediu autorização à Assembleia para prosseguir a sessão, situação que 

foi prontamente viabilizada pelos membros da mesma.    --------------------------------------  

 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------  

 ---------- “Os eleitos na bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Aljustrel votam favoravelmente aos documentos de prestação de contas relativos ao 

ano financeiro de 2018, considerando que a Câmara Municipal de Aljustrel 

apresenta mais uma vez um saldo positivo no que concerne à gerência do ano 

transato sendo o resultado líquido da gerência na ordem dos 900 mil euros. ------------  
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 ---------- O exercício financeiro que agora se aprova representa mais uma vez uma 

redução do endividamento municipal, que desde 2009 tem vindo a consolidar um 

abaixamento do endividamento municipal em cerca de 30%. ---------------------------------  

 ---------- O voto favorável desta bancada é encorajador para a contínua jornada de 

trabalho que pretende honrar os compromissos sufragados maioritariamente pelo 

povo do concelho, exortando os eleitos pelo PS na Câmara Municipal, para a 

importância de manter níveis elevados de rigor na gestão dos dinheiros públicos, 

aplicados em benefício das populações do nosso concelho, com um elevadíssimo 

nível de aproveitamento dos quadros comunitários. ---------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril os eleitos do PS na Assembleia Municipal de Aljustrel”. --  

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

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

 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Sr. 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.  -----------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação a bancada da CDU apresentou a seguinte 

proposta:  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Sabendo que o concelho de Aljustrel foi pioneiro, a nível nacional, nas 

políticas de descentralização de competências para as Juntas de Freguesia, 

contribuindo, também, por esta via, para a eliminação de assimetrias, para uma 

melhor qualidade de vida das populações, para uma maior proximidade do poder 

local aos eleitores, e para uma mais rápida resolução dos problemas das 

comunidades e das suas gentes, premissas mais que suficientes para que este 

executivo municipal reforçasse anualmente as importâncias a transferir, como aliás 

era a prática. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No ano de 2012 a Câmara Municipal de Aljustrel reduziu em 87.539,00€ as 

transferências para as juntas do Concelho, voltando a verificar-se nova redução em 

2019 no valor de 28.147,00€. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, ao ser proposta a inclusão nas GOP e Orçamento para 2019 o valor 

de 205.969,07€ provenientes do Saldo da Gerência Anterior, os membros eleitos 
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pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de abril de 2019, 

entendem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Propor que a Câmara atualize as transferências a efetuar para as Juntas 

do Concelho, através dos respetivos protocolos/acordos, no mínimo para os valores 

praticados em 2011, ou seja, um acréscimo de 115.684,00€ na rubrica 14 das 

GOP2019, código 0102 04050102 do Orçamento, com aplicação imediata e com 

retroativos a janeiro de 2019; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Propor que a Câmara reforce as rubricas 08 e 10 das GOP, 

nomeadamente a “reparação de caminhos vicinais” e “conservação de vias 

rodoviárias”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019, os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal 

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

 ---------- Colocada à votação a Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a 

favor da bancada do PS e 7 abstenções por parte da bancada da CDU, aprovar a 1ª 

Revisão às Grandes Opções do Plano e do Orçamento. ----------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: --------------------  

 ---------- “Tendo em conta a proposta de inclusão nas GOP e Orçamento para 2019 

no valor de 205.969,07€, provenientes do Saldo da Gerência Anterior, os membros 

eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, reunida a 29 de abril de 

2019, apresentaram uma proposta de prioridades, a qual foi rejeitada pelos eleitos 

do PS, propostas tendo em conta: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- - As acessibilidades, enquanto elemento fundamental para o 

desenvolvimento estratégico do concelho, tem sido uma área descurada por parte 

do executivo ao longo dos últimos anos, o que tem levado à quase inexistente 

manutenção das vias e caminhos. Num concelho com uma vasta área agrícola, com 

vias centenárias, e com um grande potencial para a atração de novos investimentos 

e perspectivas de crescimento nesta vertente económica. Esta realidade merecia 

uma visão estratégica por parte do município, e que passaria por uma aposta mais 

consequente nesta frente; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - A falta de conservação e manutenção das vias municipais é uma realidade 

bem visível e bem sentida por todos os que circulam no seu dia-a-dia pelo concelho 
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de Aljustrel, encontrando com facilidade estradas a necessitarem de intervenção, 

quer ao nível do pavimento, das valetas, das bermas, das obras de arte ou dos 

taludes, havendo mesmo estradas municipais onde a degradação é tal que estão 

praticamente intransitáveis. De salientar o mau estado de muitas estradas 

municipais, fruto do prolongado abandono e falta de manutenção por parte da 

Câmara Municipal, com particular destaque para a freguesia de São João de 

Negrilhos que está cercada de vias em péssimo estado; ---------------------------------------  

 ---------- - As transferências para as juntas de freguesia, nomeadamente as rurais, 

sofreram com o PS na Câmara Municipal de Aljustrel, um violento corte em 2012 

tendo, desde então, e até à atualidade estagnado o montante a transferir. Ao mesmo 

tempo as juntas vêm- se envolvidas em novos protocolos propostos pela Câmara 

para o ano de 2019, assentes em premissas arbitrárias e infundadas, fugindo ao 

necessário debate que a CDU propôs oportunamente, com o objetivo de encontrar 

uma fórmula justa e equilibrada para a elaboração dos protocolos com as juntas . O 

concelho de Aljustrel foi pioneiro, a nível nacional, nas políticas de descentralização 

de competências para as juntas de freguesia, contribuindo, também, por esta via, 

para a eliminação de assimetrias, para uma melhor qualidade de vida das 

populações, para uma maior proximidade do poder local aos eleitores e para uma 

mais rápida resolução dos problemas das comunidades e das suas gentes, 

premissas mais que suficientes para que este executivo municipal reforçasse as 

importâncias a transferir para as juntas, como aliás era a prática. ---------------------------  

 ---------- Pelo atrás descrito, os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal 

de Aljustrel abstêm-se a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Aljustrel 

de Revisão ao Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de abril de 2019. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação do Relatório da Oposição. -----------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado o Relatório do Estatuto do 

Direito da Oposição. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B5 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B6 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º4/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE ABRIL DE 2019 
32 
 

----------- Os pontos 5 e 6 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. ----------  

----------- Não obstante o que está vertido no documento em apreciação, o Sr. 

Presidente da Câmara destacou alguns aspetos que considera mais relevantes, 

essencialmente duas intervenções em termos de candidatura e em termos de projeto 

que estão decorrer. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em primeiro lugar a eletrificação rural, fruto de um acordo que será 

celebrado com a EDP Distribuição, com vista à eletrificação do lar. Este acordo tem 

por isso uma visão de habitabilidade em primeira linha, com uma premissa que é 

fazer chegar a energia até onde há habitação rural e há pessoas e não existe 

energia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em segundo lugar a entrega no dia de ontem de uma candidatura, no valor 

de 1.100 milhões de euros, aos Percursos da Natureza, o que na prática 

corresponde a mais um conjunto de ciclovias que queremos encetar, não só na sede 

de concelho, mas também nas freguesias rurais (Ervidel, Jungeiros, Messejana e 

Rio de Moinhos) --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que o Município de Aljustrel continua fortemente investido no 

Plano Pormenor do ponto de vista industrial e agrícola, com a fábrica de implantação 

da canábis, decorrendo neste momento a fase de apreciação publica do mesmo. -----  

 ---------- Demostrou ainda uma grande preocupação com o estado atual da 

contratação pública, pois foram lançadas três concursos no espaço de 3 meses e 

todos eles ficaram desertos, que por falta de mão-de-obra, quer por se tratarem de 

orçamentos pouco apelativos. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim desejou a todos umas boas comemorações do dia 1º de Maio – Dia 

do Trabalhador. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado José Baião questionou o executivo acerca demora 

no esvaziamento de uma cave na Escola Coronel Mourão, pois foram necessárias 

cerca de três semanas, após o contacto do executivo da Junta de Freguesia de 

Ervidel, para que o problema fosse solucionado. Mostrou-se ainda bastante 

preocupado quanto à existência de uma cisterna com um enorme diâmetro por baixo 

do polidesportivo, onde foi aplicada a relva sintética oriunda do antigo estádio 
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municipal que impede de monitorar eventuais fissuras no cimento, porventura a 

deixar passar a água para a cisterna e para a cave da escola. -------------------------------  

 ---------- Face ao solicitado o Sr. Presidente da Câmara informou que quanto ao 

esvaziamento da cave da Escola Coronel Mourão irá tomar as diligências 

necessárias para solucionar o problema, e em relação ao piso sintético do ringue de 

Ervidel referiu que este vai manter as mesmas características, e a câmara quando 

decidiu colocar o relvado sintético no Parque da Escola não o fez sem consultar o 

Agrupamento de Escolas, fê-lo com a sua concordância. --------------------------------------  

 ---------- O deputado José Baião disse que estava a transmitir a sua opinião e que a 

mesma é que, um relvado sintético em cima de um polidesportivo não representa 

uma mais valia e que tinha sugerido atempadamente que a relva sintética fosse 

aplicada no campo pelado da escola do plano dos centenários, teria ficado assim a 

escola com um polidesportivo e um campo sintético. --------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre solicitou ao executivo esclarecimentos 

acerca da notícia que saiu na Revista Sábado, onde era passada a ideia de que a 

autarquia adjudicou serviços a 3 empresas, todas elas com ligações familiares, já 

que ficou com a sensação de que a câmara foi entrevistada. ---------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que a grande ilegalidade que está aqui 

em causa é por se tratar de um ex-assessor do PS, cujos serviços foram contratados 

pela Câmara. O cerne da questão é saber qual é o proveito que a autarquia/eleitos 

tiveram com estas contratações em termos de financiamento das campanhas 

políticas, neste caso nenhum. --------------------------------------------------------------------------  

-------------O deputado Renato Paulo usou então da palavra para questionar o 

executivo na pessoa do seu Presidente no sentido de saber se o município de 

Aljustrel quando contratou esses serviços a essas empresas sabia quem era o 

beneficiário de facto dessas empresas, se sabia com quem estava a contratar e se 

sabia que ao contratar com essas três empresas estava afinal a contratar com a 

mesma e única pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------------Ao que o Sr. Presidente da Câmara respondeu admitindo que se 

aperceberam de com quem estavam a contratar.-------------------------------------------------  
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-------------Ao que o deputado Renato Paulo respondeu que se sabiam com quem 

estavam a contratar o mínimo que se pode dizer é que o município e o executivo 

puseram-se a jeito dessas notícias e que fica a lição para o futuro. -------------------------  

 ---------- Por fim o deputado Rui Faustino interveio para prestar esclarecimento 

relativamente às dúvidas suscitadas em relação à desconformidade existente no 

documento da prestação de contas da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos 

referindo que possivelmente os deputados não sabem fazer uma leitura correta dos 

mesmos, pois há uma coisa são os valores previstos e outra são os valores 

efetivamente concretizados, e depois de consultados ambos os documentos não se 

verifica qualquer desconformidade, lamentando a falta de rigor nas afirmações 

proferidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não houve intervenções neste período da ordem do dia. ----------------------------  

 ---------- 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.------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

a sessão eram 01:10 horas do dia 30 de maio de 2019. ----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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


