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- ATA N.º 04/2014 - 

 
 ---------- Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, no 

Centro Comunitário de Jungeiros, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de 

Aljustrel, tendo estado presentes:  -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Silva; ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Duarte Proença de Almeida Toscano, substituído por Luís Manuel Narciso 

Peixeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil, substituída por Rui Filipe Neves 

Sobral da Rosa. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ildefonso Godinho, substituído por Gracinda Maria Baião Caixinha. -------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  
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 ---------- B2 – Apreciação e votação dos Acordos de Execução da delegação de 

competências nas Juntas/União de Freguesias do concelho de Aljustrel. -----------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação dos Contratos Interadministrativos de delegação 

de competências nas Juntas/União de Freguesias do Concelho de Aljustrel. ------------  

 ---------- B4 – Apreciação e votação da alteração aos Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo – Cimbal (adaptação à Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro). ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Autorização para abertura de procedimento concursal. -----------------------   

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 30 de abril de 2014, depois de transcrita foi 

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

Luís Peixeiro, Rui Rosa e Gracinda Caixinha, por não terem estado presentes na 

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

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

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

Almeida Toscano, através de e-mail datado de 27/06/2014 e Cidália Pina Gil através 

de e-mail datado de 25/06/2014 solicitaram a sua substituição por impossibilidade de 

estarem presentes na sessão. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que o Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, através de 

e-mail datado de 25/06/2014, informou que iria ser representado por Gracinda Baião 

Caixinha, por impossibilidade de estar presente na sessão. -----------------------------------  

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

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

 ---------- E-mail datado de 24/06/2014, do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, a enviar 

cópia do projeto de resolução que visa recomendar ao Governo que não proceda à 

privatização da Empresa Geral do Fomento S.A., aprovada pelo DL n.º 45/2014 de 

20 de março -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª773/2014/AF da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 04/06/2014 a enviar um exemplar da publicação editada 

pelo Professor Doutor Sidónio Pardal “Ser Autarca, Missão e Desafios”. ------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª34172014 da Assembleia Municipal de Serpa, datado de 

07/05/2014, a enviar a Moção pela Defesa do Serviço Nacional de Saúde. --------------  

 ---------- Ofício de ref.ª Circ.10/2014 datado de 25/06/2014, da Câmara Municipal de 

Aljustrel a enviar convocatória e ordem de trabalhos para uma reunião do Conselho 

Municipal de Educação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício do Movimento Unitário de Reformados Pensionistas e Idosos 

(M.U.R.P.I.), datado de 24/05/2014, a enviar cópia do comunicado aprovado em 

Assembleia Geral onde é repudiada a atual política do Governo PSD/CDS. -------------  

 ---------- Ofício de ref.ª cir.11/2014, da Assembleia Municipal da Vidigueira, datado de 

06/05/2014, a enviar cópia da Moção “Para defesa do Serviço Nacional de Saúde”. --  

 ---------- Ofício de ref.ª Cir-54/2014, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 08/05/2014, a enviar convite para participar na celebração 

dos 30 anos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 62/2014, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

datado de 21/05/2014, a enviar uma publicação no âmbito das comemorações dos 

30 anos da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares “Planície Alentejana” de 

Montes Velhos, a enviar convite para o XVIII Encontro Nacional de Folclore que teve 

lugar no passado dia 21 de junho. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar para a 

cerimónia de apresentação do livro “O Alentejo Rural – Memórias de José Duarte 

Albino”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Moção “Contra o Encerramento de Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico no 

Concelho de Aljustrel”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada por 

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

 ---------- Por parte da bancada da CDU: --------------------------------------------------------------  
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 ---------- Moção “Contra o Encerramento e/ou fusão de escolas no Concelho de 

Aljustrel”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. ---------  

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

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

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

 ---------- No 1º período para intervenção do público interveio a Dr.ª Celeste de Fátima 

Roballo Allen Revez, na qualidade de Diretora do Centro de Saúde de Aljustrel, para 

informar a Assembleia Municipal das dificuldades de funcionamento do centro de 

saúde local, agravadas pela recente saída de dois clínicos que estavam ao serviço 

da unidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No seguimento desta intervenção o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

propôs que fosse criado um grupo de trabalho, composto por um membro de cada 

bancada, com vista à elaboração de uma tomada de posição onde se manifesta o 

desagrado com esta situação. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação dos Acordos de Execução da delegação de 

competências nas Juntas/União de Freguesias do concelho de Aljustrel. ----------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação dos Contratos Interadministrativos de 

delegação de competências nas Juntas/União de Freguesias do Concelho de 

Aljustrel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 2 e 3 foram apreciados e votados em conjunto. -------------------------  

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

referindo que se trata essencialmente de adaptar os Protocolos de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia existentes, à Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prestados os devidos esclarecimentos, procedeu-se à votação, tendo sido 

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

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

 ---------- B4 – Apreciação e votação da alteração aos Estatutos da Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo – Cimbal (adaptação à Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro). ----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

alterações em causa resultam da adaptação à Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. -----  
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  --------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a alteração aos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Cimbal.  

 ---------- B5 – Autorização para abertura de procedimento concursal. -----------------  

 ---------- NADADOR SALVADOR -----------------------------------------------------------------------------  

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

necessidade de se proceder à abertura das Piscinas Municipais, cujo n.º de utentes 

é consideravelmente maior que o n.º de utentes das Piscinas Cobertas, e ainda a 

que o horário de funcionamento das mesmas é mais alargado que o das Piscinas 

cobertas, bem como ao facto de termos ao nosso serviço apenas 1 Nadador-

Salvador, já que os outros 2 Nadadores-Salvadores pertencentes ao Mapa de 

Pessoal se encontram na situação de Licença sem Remuneração, tornou-se 

imprescindível o recrutamento de mais 2 Nadadores-Salvadores, por forma a se 

proceder à abertura das referidas Piscinas, esta época balnear. -----------------------------  

 ---------- Assim, e tendo em consideração que se encontram cumpridos todos os 

requisitos legais para o recrutamento em causa, e face à urgência no procedimento, 

uma vez que eram necessários nadadores-salvadores a partir do inicio do corrente 

mês, deliberou a Câmara Municipal em reunião datada de 28/05/2014, proceder à 

abertura do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo 

período de 3 meses, para ocupar dois postos de trabalho do mapa de pessoal da 

Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Nadador-Salvador, 

tornando-se agora necessária a sua ratificação por esta Assembleia Municipal. --------  

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

a deliberação de abertura do procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado – contrato a termo 

resolutivo certo pelo período de 3 meses, para ocupar dois postos de trabalho do 

mapa de pessoal da Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Nadador-Salvador. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Os pontos 6 e 7 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente as novas regras 

impostas pelo governo relativas às medidas de estágio emprego, promovidas pelo 

IEFP, que inviabilizam novas candidaturas; o Fundo de Apoio Municipal (FAM) e os 

esforços que têm sido feitos pela Câmara no sentido de evitar o encerramento da EB 

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

 ----------  Ainda neste ponto o membro José Godinho entregou à mesa da Assembleia 

Municipal no sentido de propor à Câmara que considere fixar em 0,3% a taxa do IMI 

no seu próximo orçamento. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação foi a mesma rejeitada, com 12 votos contra por parte da 

bancada do PS e 7 votos a favor por parte da bancada da CDU. ----------------------------  

 ---------- Pela bancada do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Não 

votamos contra o conteúdo da recomendação, mas sim contra a forma como foi 

apresentada. Revela claramente um oportunismo para poderem depois 

apresentarem um comunicado à população.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Pela bancada da CDU foi apresentada a seguinte declaração de voto: 

“Votamos favoravelmente no uso do que é uma prática democrática desta natureza. 

Trata-se de um assunto de grande interesse para o concelho. Lamentamos 

profundamente o resultado desta votação.” --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a sessão eram 21:33 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

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

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

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

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

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

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

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

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


