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- ATA N.º 04/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezassete, na 

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- Luis Gabriel Neto, substituído por Jorge Conduto. -------------------------------------  

 ---------- Lélia Pancada, substituída por António Bernardino. -----------------------------------  

 ---------- Manuel Baltazar, substituído por Rui Rosa. ----------------------------------------------  

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

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

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, Manuel Nobre Rodrigues Rosa e João 

Carlos Soares Mestre. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal 

Jovem.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Messejana. ------  

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta de Regulamento Definitivo do 

Conselho Municipal de Segurança. -------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Apreciação e votação da alteração ao contrato de empréstimo 

celebrado entre o Município de Aljustrel e a Caixa Geral de Depósitos até ao 

montante de 907.674,76€. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Apreciação da 1ª alteração do Plano Diretor Municipal de Aljustrel por 

adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo.----------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 28 de abril de 2017, depois de transcrita foi 

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

Ercilia Diogo, Joaquim Gonçalves e João Afonso, e assinada pelo presidente da 

mesa, 1º e 2º Secretários. Os membros António Bernardino, Renata Veríssimo e 

Luís Bartolomeu, não participaram na votação por não terem estado presentes na 

sessão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ercilia Diogo, Presidente da Junta de Freguesia de Messejana referiu que se 

absteve na votação da ata porque não fez nenhum ataque pessoal à pessoa do Sr. 

António José Godinho, referiu-se somente à herança que teve na Junta de 

Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Joaquim Gonçalves referiu que a sua abstenção se deve ao fato 

de considerar que deve haver respeito por todos os membros da Assembleia e não 

apenas perante o Sr. José Godinho, pois assim dá-nos a sensação de que houve 

um ataque à sua pessoa e não foi isso o que se passou. -------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o membro João Afonso referiu que se absteve da votação por 

não concordar com o que lá está refletido em relação ao ponto referente à Unidade 

de Execução da Baiôa de Ervidel. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Face a estas posições, o membro Pedro Amieiro referiu que na declaração 

de protesto apenas procurou que ela refletisse mais ou menos o que sentiu no 

momento e procurou que ela tivesse alguma elevação e que não se referisse a 

situações concretas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o membro Jorge Coelho apelou ao cumprimento do Regimento da 

Assembleia Municipal para o melhor funcionamento da mesma. ----------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal propôs que se fizesse um minuto de silêncio em memória das 

vítimas do incêndio de Pedrogão Grande. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Após o minuto de silêncio a bancada da CDU apresentou um voto de pesar 

em memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que depois de lido e 

colocado à votação, foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------  

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

 ---------- Neste período o Sr. Presidente da Assembleia solicitou autorização à mesa 

para se colocar à votação a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos: --------  

 ---------- Apreciação e votação da proposta de alteração ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Ervidel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade incluir o ponto na 

ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente apresentou o expediente que constava do 

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

 ---------- Convite da Associação de Solidariedade Social de São João de Negrilhos 

para estar presente na cerimónia de comemoração do seu 20º aniversário, que se 

realizou no passado dia 21 de maio. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite do Moto Clube de Aljustrel para estar presente no II Aniversário do 

Clube, que se realizou no passado dia 6 de maio. -----------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª712/2017, datado de 25/05/2017 da Câmara Municipal de 

Aljustrel, a enviar convocatória para reunião do Conselho Municipal de Segurança, 

que decorreu no passado dia 2 de junho. -----------------------------------------------------------  
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 ---------- Convite do Rancho Folclórico Verdes Campos de Jungeiros, para estar 

presente no XVI Festival de Folclore, que irá ter lugar em Jungeiros no próximo dia 1 

de Julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia foi ainda apresentada por 

parte da bancada do PS a moção “Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A: -------------  

 ---------- “No passado mês de Abril  foram nomeados dois novos administradores 

para a empresa Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A., aumentando o número de 

administradores executivos (remunerados) de um para três e, consequentemente, 

ampliando os custos operacionais da empresa em cerca de 200 mil euros/ano.  -------  

 ---------- Trata-se de uma nomeação imposta pelos representantes eleitos pela CDU 

na AMGAP, apenas com o objetivo de satisfazer clientelismos em favor de um seu 

militante. Estes custos, como é óbvio, já no próximo ano, irão refletir-se nas contas 

da empresa provocando défice tarifário, situação que, de acordo com o contrato de 

gestão, Contrato de Parceria Pública e acordo parassocial, será compensado com 

um aumento das tarifas a pagar pelos municípios, ou seja, um aumento do preço da 

água a suportar pelos consumidores finais.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, esta imposição dos membros da CDU na AMGAP, para satisfazer 

um militante, vai criar custos que não se verificavam até este momento, que serão 

suportados pelos munícipes.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada do PS está frontalmente contra decisões que onerem o 

funcionamento da Agda e o consequente aumento das tarifas de água a pagar pelos 

municípios, pelo que enviam esta moção para o presidente do Grupo Águas de 

Portugal, S.A. e para a AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água 

Pública no Alentejo, a repudiar esta decisão e mostrar a rejeição por parte do 

Município de Aljustrel de aceitar as consequências financeiras que esta decisão irá 

acarretar.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 19 de junho de 2017, os membros da Bancada do PS da Assembleia 

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

 ---------- Colocada à discussão o membro Pedro Amieiro colocou uma questão ao 

executivo, no sentido de saber qual foi a sua posição na Assembleia Intermunicipal 

da AMGAP em 2015 em relação à aprovação dos estatutos onde se prevê a 

existência de 3 administradores? Votaram favoravelmente? ----------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Câmara Municipal referiu que a remodelação da 

Administração da empresa Águas Públicas do Alentejo já se está a refletir no nosso 

concelho, uma vez que há um problema grave de abastecimento de água provocado 

pelo planeamento da higienização dos depósitos, que exigiu vazamento total dos 

mesmos e com o aumento do consumo não foi possível repor os níveis e tendo em 

conta que o sistema funciona por gravidade, os pontos mais altos da vila ficaram 

sem água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles por sua vez referiu que as alterações ao acordo 

parassocial aprovado nessa Assembleia nada tinham que ver com a cláusula que 

rege a constituição do Conselho de Administração, sendo que esta se mantém 

inalterada desde a fundação da empresa. E que até agora nunca tinha havido a 

necessidade de nomear um administrador por parte da AMGAP e que não existiram 

alterações relevantes para que tal fosse necessário. --------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o membro Luis Bartolomeu referiu que tinha muita dificuldade 

em aceitar a moção em causa, uma vez que só indicaram três administradores 

porque tinham legitimidade para o fazer. Assim parece apenas tratar-se de uma 

questão partidária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro José Godinho referiu que o que sustenta esta moção é o fato de 

por ter entrado mais um ou dois administradores vai trazer mais encargos e causar 

impacto no custo da água. Assim questionou o executivo se há alguma estimativa no 

impacto que isso vai ter na faturação? Como é que esse encargo se vai refletir no 

preço da água? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles referiu que o impacto gerado pela entrada de 

mais dois administradores são sensivelmente 200 mil euros nos custos, e ainda que 

questionou os presentes, que independentemente de reconhecer a legitimidade da 

nomeação dos administradores, se a mesma seria necessária?  ----------------------------  

 ---------- Por fim o membro Jorge Coelho questionou o executivo acerca dos 

benefícios que trazem esses administradores que ganham 7 mil euros por mês? E 

porque razão temos de nos estar a pronunciar sobre uma matéria que é interna? ------  

 ----------  Colocada à votação a Assembleia deliberou por maioria, com 7 votos contra 

da bancada da CDU, 11 votos a favor e 1 abstenção da bancada do PS, aprovar a 

moção Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A”. -------------------------------------------------  
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 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: -------------------  

 ---------- “Os argumentos que suportam a moção não têm o mínimo de sentido: ---------  

  ---------  -  Numa organização empresarial não existe tecnicamente uma relação            

automática entre mais um salário e o preço do produto. Mas, admitindo por absurdo, 

que havia, considerando o enorme volume da água fornecida pela AGDA aos 20 

municípios associados, que é de muitos milhares de milhões de metros cúbicos, o 

reflexo do valor de um salário de um administrador no preço da água seria da ordem 

das décimas centésimas milésimas milionésimas parte de meio cêntimo. Qualquer 

coisa próxima do zero absoluto, o que demonstra a falácia desse argumento. ----------  

  --------- -  Quanto à restantes razões invocados, enquanto a democracia não for 

revogada nem os membros da CDU considerados social e politicamente proscritos, 

elas também permanecerão improcedentes. -------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, é nosso parecer que a presente proposta de Moção serve apenas os 

objetivos de alimentar a chicana política e por isso votamos contra. ------------------------  

 ---------- O grupo CDU, 22/6/2017.” --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro José Godinho apresentou a seguinte Declaração Politica: -----------  

 ----------  “Sr. Presidente - na última sessão, foi escrita aqui a página mais triste e 

mais vergonhosa da história desta Assembleia e tudo se passou perante o seu 

silêncio complacente, objetivamente cúmplice, que deixou que, a propósito da 

discussão de um assunto sério, constante da ordem do dia, as coisas resvalassem, 

por absurdo, para terrenos indignos, nunca antes vistos. --------------------------------------  

 ---------- No final - só mesmo no final – o Sr. Presidente confessou a sua 

incompetência para dirigir os trabalhos e, sem assumir as consequências políticas 

da gravidade do seu ato, desculpou-se, colocando em pé de igualdade um simples 

prolongamento do tempo da minha intervenção sobre o tema de ordem do dia, com 

os desenfreados insultos e ataques pessoais, completamente despropositados, sem 

qualquer ligação com a matéria em discussão e sem limitação de tempo, 

perpetrados pelos meus antagonistas de ocasião, seus camaradas de bancada. -------  

 ---------- Tudo aconteceu quando me pronunciei, com propriedade e fundamento, 

sobre o conteúdo de um ponto da ordem do dia, que consistia na sujeição, por parte 

Câmara, de um documento sobre um importante assunto, à apreciação deste órgão. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º4/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 22 DE JUNHO DE 2017 
7 
 

 ---------- Esse documento, só pela razão de, desde logo, ter ficado claro que os seus 

pressupostos estavam viciados na base, por respeito pelas nossas funções de 

eleitos pelo povo que também somos, nunca deveria ter sido submetido dessa forma 

a esta assembleia, mas V. Exa, para maior descrédito deste órgão, aceitou que 

constasse na respetiva ordem do dia. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Os argumentos que na altura apresentei sobre a matéria são conhecidos e 

estão acessíveis na ata da respetiva reunião e, pela sua consistência são 

inatacáveis e, por isso, os meus antagonistas, revelaram da pior forma o seu 

desconforto perante as verdades incómodas aí evidenciadas e reagiram com 

desaforo e violência, aproveitando para proferir um despropositado ataque “ad 

homine”, e, ao contrário do que supõem, ao arvorarem-se em autênticos polícias de 

opinião, revelaram bem o seu fraco estofo democrático.  --------------------------------------  

 ---------- Não discutiram o assunto em questão. - Eles não aceitam vozes 

discordantes - Falaram, engrossaram a voz, vociferaram e, encorajados pela 

situação de maioria conjuntural de que dispõem, quebraram o verniz e, finalmente, 

viram chegar a oportunidade de descarregar o recalcamento que lhe estava 

atravessado na garganta, acumulado em anos e anos de silêncio pusilânime, numa 

clara atitude de desforra e de revanche política.  -------------------------------------------------  

 ---------- E são estes senhores que se têm agora por grandes democratas! Claro, 

democratas do mais fino recorte, com um conceito muito especial de democracia, 

em que, pelos vistos, as minorias não cabem, não têm direito de opinião, são para 

espezinhar. Democratas que, depois de há muito pouco terem andado a arejar o 

cravo rubro na lapela, depressa o arrecadaram no baú dos adereços festivos e vêm 

decretar, como foi dito aqui, textualmente, na reunião em causa, que “agora já não 

há 25 de Abril”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na verdade, a legitimidade com que estivemos à frente dos órgãos 

autárquicos deste Concelho, radica diretamente na revolução do 25 de Abril e 

concretamente no voto popular, sem demagogias, sem bajulações, sem 

propagandas enganosas, numa relação franca e séria com as pessoas, e 

conquistando o respeito e a consideração da generalidade da população com uma 

atitude vertical, honesta, ética, de entrega absoluta à causa do concelho, com 
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resultados que aí estão para a posteridade, bem visíveis, bem sentidos que, por 

muito esforço que se faça nesse sentido não conseguirão destruir.  ------------------------  

 ---------- (Agora até se rasgam páginas de roteiros editados pela Câmara onde 

figurava um texto subscrito pelo meu punho, enquanto seu Presidente da altura! 

Onde é que isto irá parar com democratas deste calibre? Se quiserem continuar a 

rasgar mais, ainda têm muito trabalho pela frente.) ----------------------------------------------  

  --------- Efetivamente, durante muitos anos estivemos à frente dos órgãos municipais 

e sempre nos esforçámos por dar o melhor das nossas capacidades para contribuir 

para o progresso do concelho e para a melhoria das condições de vida e do bem-

estar das suas populações, em grande parte num tempo em que o quadro dos 

procedimentos autárquicos ainda não estava bem consolidado e não se dispunha 

dos apoios técnicos de hoje, de onde poderão ter resultado algumas faltas de rigor 

meramente processuais, mas que nunca se traduziram em qualquer prejuízo 

material ou moral para o Município, pelo contrário.  ----------------------------------------------  

 ----------  E o resultado dessa dedicação é de todos conhecido e não pode ser 

disfarçado e muito menos ocultado por aqueles que, sem qualquer visão consistente 

de futuro, se esgotam no supérfluo e estão a conduzir o concelho no caminho da 

mediocridade, felizes, alegres e contentes, a coberto de muita pirotecnia paga a 

peso de ouro pelo dinheiro de todos nós, onde aquilo que de positivo acontece não é 

da sua conta mas a que se atrelam com despudor e desfaçatez.  ---------------------------  

 ---------- No exercício dessas funções sempre adotamos, deliberadamente, um estilo 

sóbrio e rigoroso, sem grandes alardes mediáticos nem populismos fáceis, sem 

salamaleques nem mesuras hipócritas, porque, por princípio, por pudor e por 

respeito pela inteligência e pela dignidade das pessoas e do erário público, não nos 

revemos na política espetáculo do tipo daquela tão em uso agora por estas 

paragens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Preferimos prosseguir com naturalidade os caminhos da eficácia, em termos 

dos objetivos coletivamente definidos, de seriedade, do respeito pela verdade e 

pelos compromissos assumidos perante a população, fieis aos princípios e aos 

valores éticos que sempre nortearam a nossa vida cívica e politica.  -----------------------  

 ---------- Não lutámos por causas pessoais ou de grupo. Agimos sempre em nome do 

ideal que abraçamos desde muito cedo na nossa vida, ideal que tem como horizonte 
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uma sociedade mais justa e melhor para todos, sem exploração nem humilhação do 

homem pelo homem, e assumimos o risco desse combate, mesmo quando as 

condições eram difíceis e impunham pesados riscos, o que nos credibilizou 

naturalmente junto da povo de onde emanamos, e assim continuaremos enquanto 

nos for permito, a lutar por esses objetivos. --------------------------------------------------------  

 ---------- Das coisas mais indignas que acontecem na política é o sacrifício dos 

interesses gerais às conveniências dos seus agentes. É o deixar de servir causas 

nobres para atender às ambições pessoais de quem se quer manter no poder a 

qualquer preço. Não a politica ao serviço de causas, mas causas instrumentalizadas 

ao serviço de vantagens pessoais dos políticos. Por aí não vou, nunca fui e, 

naturalmente, orgulho-me disso. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, quero que fique claro que não me senti minimamente afetado na 

minha honorabilidade pessoal nem moralmente diminuído com os ataques e os 

insultos soezes de que fui alvo na reunião em causa, pois até quero crer que nem 

eles corresponderão ao sentimento geral da bancada de onde vieram, mas 

sobretudo porque não reconheço aos seus autores, lamento dizê-lo, suficiente 

dimensão e idoneidade moral e política para tanto. O insulto é a arma dos fracos. -----  

 ---------- Pessoalmente prefiro valorizar o crédito e o respeito que me foi tributado 

pela generalidade da população do Concelho em seis eleições sucessivas, sempre 

com expressivas maiorias absolutas de votos e que não foi pelo voto popular que 

deixei o cargo e, seja em que circunstancias forem, não deixarei de ser uma voz 

ativa, mesmo que por vezes incómoda, em defesa daquilo que acredito ser o 

interesse do Concelho e da sua população e de uma séria e correta gestão 

autárquica, mas nunca, nunca baixarei ao ponto de atacar e insultar pessoalmente, 

seja quem for, tal como nunca aconteceu.” ---------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o membro Rui Faustino afirmou em nome da bancada do 

Partido Socialista que reiterava a confiança no Presidente da Assembleia Municipal, 

reconhecendo-lhe o contributo que tem dado para a dignificação do órgão. --------------  

 ---------- De seguida o Presidente da Assembleia Municipal referiu que não iria 

responder à declaração política do Dr. José Godinho para manter o nível e elevação 

na Assembleia Municipal, no entanto, e como sempre fez, colocou o seu cargo de 

Presidente da Assembleia Municipal à disposição da Assembleia, referindo que só 
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continuaria a desempenhar a função de Presidente da Assembleia Municipal e a 

gestão dos trabalhos depois de ser votado um voto de confiança ao trabalho 

desenvolvido pela mesa da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação o voto de confiança da mesa da Assembleia Municipal o 

mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro José Godinho declarou que só votou favoravelmente porque 

apenas faltavam duas sessões para se concluir o mandato, concedendo o benefício 

da dúvida e não considerando essencialmente negativo o trabalho desenvolvido.------  

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

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

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

 ---------- Neste 1º período pediu a palavra o munícipe Fernando Ruas, que em 

primeiro lugar quis felicitar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal pelo 

desenvolvimento do projeto Assembleia Municipal Jovem. ------------------------------------  

 ---------- De seguida referiu não achar correto o fato do nome do seu falecido pai ter 

sido mencionado na anterior sessão da Assembleia Municipal. O meu pai já faleceu 

há 5 anos e já tinha deixado a Junta de Freguesia de Messejana há 16 anos, 

devendo por isso a memória das pessoas ser respeitada.  ------------------------------------  

 ---------- Ercilia Diogo, Presidente da Junta de Freguesia de Messejana referiu que 

apenas foi discutida uma situação política que se arrasta há 30 anos, relacionada 

com o depósito da água e a sua zona envolvente, e não se tratou de uma questão 

pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  O membro Joaquim Gonçalves, por sua vez referiu que foi discutida uma 

situação relacionada com o pavilhão de Messejana e com o licenciamento dos 

Bairros, o nome do teu pai só apareceu por ser o Presidente da Junta de Freguesia 

na altura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia 

Municipal Jovem. ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia foi introduzido o assunto, convidando 

todos os membros da mesa da Assembleia Municipal a disponibilizarem os seus 

lugares na mesa para serem ocupados pelas três jovens responsáveis pela 

apresentação da Recomendação aprovada em Assembleia Municipal Jovem. -----------  
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 ---------- Apresentou cada uma das jovens, a saber Maria Serrazina, Marta Santos e 

Margarida Mestre, convidando-as a ocupar o lugar na mesa da Assembleia. -------------  

 ---------- As jovens em causa fizeram a apresentação das medidas que a seguir se 

transcrevem:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Dinamização da Barragem do Roxo, através da criação de um 

parque de campismo e aventura --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criar um acordo entre a CM de Aljustrel e AB Roxo para a criação de um 

parque de campismo ecológico que promova as energias renováveis e o estilo de 

vida saudável, utilizando para esta finalidade atividades náuticas (canoagem, 

paddle, gaivota, etc…), desenvolvendo mecanismos que permitam conhecer as 

paisagens alentejanas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Criação de um grupo de guias turísticos voluntários ------------------------  

 ---------- Criar um acordo entre a Câmara Municipal de Aljustrel, as escolas e a 

Universidade Sénior de modo a juntar os conhecimentos e a disponibilidade dos 

mesmos de forma a obter guias turísticos visto que cada vez mais o voluntariado é 

importante nas vidas dos jovens e, para a população mais envelhecidas é um 

excelente passatempo dado que estes têm sempre histórias interessantes para 

contar, tudo isso seria um extra. Estes guias turísticos seriam voluntários como já foi 

referido anteriormente e seriam remunerados através do subsídio de alimentação ou 

poderiam usufruir do almoço gratuito nas cantinas das escolas, estes ainda 

receberiam um certificado de participação. ---------------------------------------------------------  

 ----------  3 - Criação de rotas pela natureza e pela gastronomia --------------------------  

 ---------- Em colaboração com as escolas, com a Universidade Sénior e com o 

comércio local, a Câmara Municipal criaria rotas turísticas pela natureza e pela 

gastronomia que seriam distribuídas em panfletos por vários pontos de Aljustrel e 

Freguesias. Estas rotas indicariam aos turistas o que visitar no concelho como: 

pontos de interesse, histórias dos mesmos, lendas, itinerários, pontos específicos 

para ver as vilas e aldeia de noite, ao nascer e ao por do sol, onde dormir e 

restaurantes que sirvam comida típica alentejana. Este roteiro vai mostrar tudo o que 

estas vilas têm de melhor não sendo necessária a presença de um guia. -----------------  

 ----------  4 - Criação de um programa de estágios entre a Câmara Municipal e 

Universidades de forma a atrair os jovens para as empresas do concelho ---------  
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 ---------- Estes jovens estagiários irão desenvolver projetos nos diferentes níveis a 

que as empresas se especializam, nomeadamente na mina de Aljustrel, ajudando a 

desenvolver o concelho. Seria também prestada a estes jovens ajuda monetária 

para se poderem estabelecer perto da área de estágio, a nível habitacional e de 

alimentação. Esta medida atrairá jovens empreendedores. ------------------------------------  

 ---------- 5 - Criação de uma associação de apoio aos jovens e jovens famílias ----  

 ---------- Esta associação, dirigida aos jovens adultos até 30 anos, prestaria ajuda na 

procura de habitação e de emprego; apoios à natalidade e ao casamento, cedendo 

um valor previamente estipulado usado em parceria com os serviços do concelho. 

Para promover a fixação dos jovens, o município poderia também reduzir a taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para jovens que adquiram casa no concelho. --  

 ---------- Após a apresentação, os membros Pedro Amieiro e Jorge Coelho 

enalteceram a participação dos jovens nesta atividade fazendo referência à 

qualidade da participação e ao empenho dos jovens para o bom funcionamento e 

sucesso desta atividade, assim como a digna representação do Agrupamento de 

Escolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal aproveitando a presença do Diretor 

do Agrupamento de Escolas de Aljustrel na sala, concedeu-lhe a palavra para que o 

mesmo se pronunciasse acerca da atividade. ------------------------------------------------------  

 ---------- O Diretor do Agrupamento fez referência à atividade como muito positiva, 

agradeceu o empenho do Presidente da Assembleia Municipal no desenvolvimento 

desta atividade, felicitou os jovens alunos pela participação, e pela qualidade da 

participação, e ainda referiu que esta atividade já mereceu o reconhecimento por 

parte de outros eleitos locais em autarquias vizinhas que assistiram ao início dos 

trabalhos da sessão da Assembleia Municipal Jovem que se realizou no passado dia 

19 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal solicitou às jovens que 

fizessem uma avaliação da atividade, tendo todas referido que consideram a 

atividade muito importante, porque lhes permite fazer ouvir a sua voz em questões 

de importância para o bem-estar das populações do concelho. Consideram a 

atividade muito positiva e que deve continuar a realizar-se nos próximos anos. ----------  
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 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Assembleia Municipal referiu que todos os jovens 

que participaram na atividade “Assembleia Municipal Jovem” irão receber um 

diploma de participação e lançou o repto ao Diretor da Escola, para que a entrega 

destes diplomas ocorresse aquando da entrega dos prémios de mérito realizada 

pelo Agrupamento de Escolas, o qual recebeu resposta positiva por parte do Sr. 

Diretor.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana e Ervidel. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de Messejana  ---------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana, correspondente a 2017. -----------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Junta de Freguesia de Messejana, correspondente a 2017. --------------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de Ervidel  --------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel, correspondente a 2017. -----------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Junta de Freguesia de Ervidel, correspondente a 2017. --------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta de Regulamento Definitivo do 

Conselho Municipal de Segurança. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- Foi presente a Proposta de Regulamento Definitivo do Conselho Municipal 

de Segurança para apreciação e discussão. -------------------------------------------------------  

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

Proposta de Regulamento Definitivo do Conselho Municipal de Segurança. -------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação da alteração ao contrato de empréstimo 

celebrado entre o Município de Aljustrel e a Caixa Geral de Depósitos até ao 

montante de 907.674,76€. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Presidente foi introduzido o assunto referindo que face a 

recomendações do Tribunal de Contas tornou-se necessário proceder à redução do 

empréstimo supramencionado até ao valor de 832.136,48 € (Oitocentos e trinta e 

dois mil cento e trinta seis euros e quarenta e oito cêntimos). ----------------------------  

 ---------- Assim em reunião de câmara datada de 26/05/2017 foi deliberado aprovar a 

proposta de retificação da cláusula referente ao empréstimo celebrado com a Caixa 

Geral de Depósitos até ao montante de 907.674,76 (novecentos e sete mil 

seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos) para até ao montante 

de 832.136,48 € (Oitocentos e trinta e dois mil cento e trinta seis euros e quarenta e 

oito cêntimos) e submetê-la à Assembleia Municipal para que está o possa apreciar 

e votar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

proposta de retificação da cláusula do empréstimo celebrado entre a Caixa Geral de 

Depósitos e o Município de Aljustrel até ao valor de 832.136,48 € (Oitocentos e trinta 

e dois mil cento e trinta seis euros e quarenta e oito cêntimos). ------------------------------  

 ---------- B6 – Apreciação da 1ª alteração do Plano Diretor Municipal de Aljustrel 

por adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo. -----------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a 1ª alteração do Plano Diretor Municipal de 

Aljustrel por adaptação ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo. -----------------  

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

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

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

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

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o seguinte: --------------  

 ---------- Estão candidatados todos os PEDUS, exceto a Regeneração do antigo 

Campo das Minas; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A realização de mais uma Feira do Campo Alentejano e a dinâmica que 

existe no concelho ao nível da agricultura, com a inauguração de uma unidade de 

produção de cogumelos e um lagar de azeite. -----------------------------------------------------  

 ---------- Ainda neste ponto o membro Luis Afonso questionou o executivo acerca da 

razão de um livro que foi editado pelo Município de Aljustrel em 2008, com o prefácio 
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do Presidente da Câmara da altura, estar agora a ser distribuído com a ausência do 

referido prefácio. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu desconhecer a situação e que iria 

informar-se sobre o sucedido, e caso isso se verifique, os mesmos serão retirados, 

até porque não pretendemos apagar o passado e estarão certamente desajustados 

da atualidade do nosso concelho. ---------------------------------------------------------------------     

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia pediu autorização à Assembleia para usar 

da palavra enquanto munícipe para fazer referência, mais uma vez, ao mau cheiro 

(cheiro intenso a metano) que é libertado pela Estação de Tratamento de Esgotos do 

Bairro Azul. Este mau cheiro já persiste há vários anos e tem-se agravado desde 

que a referida estação de tratamento passou para a responsabilidade da empresa 

Águas Públicas do Alentejo. Solicitou assim ao Sr. Presidente da Câmara Municipal 

que diligenciasse os melhores ofícios no sentido da resolução rápida desta situação 

que é bastante desagradável para os moradores do referido bairro. ------------------------  

 ---------- O membro Rui Faustino questionou o Sr. Presidente da Câmara sobre se a 

razão da falta de água, nomeadamente na vila de Aljustrel, se deveu à falta de 

pagamento da água à empresa Águas Públicas do Alentejo? --------------------------------  

 ---------- Antonieta Batista, 2ª Secretária da Assembleia fez ainda referência ao mau 

cheiro que vem das sarjetas junto à Praça Manuel de Arriaga. -------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que a falta de abastecimento de água 

não se deveu à falta de pagamento, mas sim ao processo de higienização dos 

depósitos que atrasou a reposição dos níveis dos mesmos. ----------------------------------  

 ---------- Antes de se passar ao ponto seguinte o Sr. Presidente da Câmara quis 

manifestar o seu descontentamento pela forma como decorreu esta sessão. Pois em 

apenas 20 minutos se discutiram os problemas de Aljustrel, e é com muita tristeza 

que diz que faz parte desta realidade. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – 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 
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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 21:40 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


