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- ATA N.º 03/2015 - 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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:  ---------------------  

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

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

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

Pratas de Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro, substituído por Rui Filipe Rosa. ------  

 ---------- Renata Sofia Restolho Veríssimo, substituído por Jorge Manuel Bernardo 

Conduto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Mendes Ferreira Gonçalves, substituído por Nuno Filipe Pinto 

Madureira Duarte. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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. ----------------------------------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

exercício de ano de 2014. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------------   

 ---------- B5 – Apreciação e votação do Acordo de Pagamento com as Águas 

Públicas do Alentejo (AGDA). --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

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

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

 ---------- B7 – Apreciação do relatório do estatuto do direito da Oposição. -----------------  

  --------- B8 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B9 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 26 de Fevereiro de 2015, depois de transcrita 

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

membros, Rui Rosa, Jorge Conduto, Nuno Duarte por não terem estado presentes 

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de Abril de 2015, depois de transcrita foi 

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

Rui Rosa, Jorge Conduto, Nuno Duarte e Luis Peixeiro, por não terem estado 

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

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

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

Almeida Toscano, através de requerimento datado de 20/04/2015, solicitou a 
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suspensão do mandato por 180 dias, e que esta Assembleia se deveria pronunciar 

sobre o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Analisado o pedido, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade não 

ver inconveniente na pretensão e autorizar a suspensão do mandato por um período 

de 180 dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- E-mail datado de 19/04/2015 do deputado Pedro Amieiro a informar da 

impossibilidade de estar presente na sessão; -----------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 101/2015, datado de 10/03/2015, da Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Aljustrel, a enviar cópia do Relatório Anual de Atividades da 

CPCJA - 2014; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 334/2015, datado de 05/03/2015, do Núcleo de Beja da Liga 

dos Combatentes, a enviar convite para estar presente na Romagem ao Cemitério 

Municipal de Beja, que se realizou no passado dia 9 de abril; --------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 403/2015, datado de 10/03/2015, do Núcleo de Beja da Liga 

dos Combatentes, a enviar convite para estar presente na Romagem ao Cemitério 

Municipal de Messejana, que se realizou no passado dia 11 de abril; ----------------------  

 ---------- Fax de ref.ª 148, datado de 11/03/2015 da Comunidade Intermunicipal do 

Baixo Alentejo a solicitar as listas completas de candidatos à Assembleia 

Intermunicipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 152-519423/XII, datado de 22/04/2015, do Grupo Parlamentar 

do Partido Ecologista “Os Verdes”, a enviar cópia da intervenção do Deputado José 

Luis Ferreira acerca da Descentralização; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª SAI-AM/2015/30, datado de 04/03/2015, da Assembleia 

Municipal de Viseu, a enviar cópia da moção aprovada em sessão ordinária 

realizada a 27/02/2015; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 5-B, datado de 27/04/2015 da União das Freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos, a enviar convite para o almoço integrado nas 

Comemorações do 25 de Abril, que irá ter lugar no dia 3 de maio; --------------------------  
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 ---------- Convite da Sociedade Recreativa de São João de Negrilhos para o Almoço 

Comemorativo do 77º aniversário da coletividade, que se realizou no passado dia 28 

de março; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio circular de ref.ª4871 de 01/04/2015, da Direção Geral do Tribunal de 

Contas a enviar cópia do Despacho Judicial n.º3/2015-EC de 1 de abril. ------------------  

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

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

 ---------- Por parte da bancada da CDU a moção “Saudação ao 41º Aniversário do 25 

de Abril e 1º de Maio” que depois de lida e posta à votação foi aprovada por 

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

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

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

 ---------- Antes de se passar à ordem do dia o Sr. Presidente da Assembleia informou 

que no próximo dia 5 de maio irá ter lugar a sessão da Assembleia Municipal Jovem, 

pelas 15:00 horas, pelo que convida todos os presentes a assistirem à mesma. --------  

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

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

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

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

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

exercício do ano de 2014. -----------------------------------------------------------------------------  

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

apresentados os documentos acima referidos para apreciação e eventual 

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

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou 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 2014, tendo sido apresentada 

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

do PS, que se anexam à presente ata fazendo parte integrante da mesma. ---------------   

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

e do Orçamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Vereador Carlos Teles, que 

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

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

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 1ª 

Revisão às Grandes Opções do Plano e do Orçamento. ---------------------------------------  

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------   

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

em atenção a necessidade de colocar mais trabalhadores para assegurar algumas 

áreas, e tendo ainda em consideração que se encontram cumpridos todos os 

requisitos legais para os recrutamentos em causa, a Câmara deliberou por 

unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal para a abertura dos 

seguintes procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de 

emprego público: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Jardinagem 

– por tempo determinado --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Nadadores 

Salvadores – Termo resolutivo certo - 3 meses ---------------------------------------------------  

 ---------- Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Motorista de 

Transportes Coletivos – por tempo determinado. -------------------------------------------------  

 ---------- Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Condutor de 

Máquinas Pesadas e Veículos Especiais- por tempo determinado. -------------------------  

 ---------- Dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Ação 

Educativa – por tempo determinado. -----------------------------------------------------------------  

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

a abertura dos procedimentos concursais. ----------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação do Acordo de Pagamento com as Águas 

Públicas do Alentejo (AGDA). ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por maioria com 12 votos a favor da 

bancada do PS e 7 abstenções da bancada da CDU aprovar o acordo de pagamento 

com as Águas Públicas do Alentejo, tendo sido apresentada declaração de voto, 
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quer por parte da bancada da CDU, quer por parte da bancada do PS, que se 

anexam à presente ata fazendo parte integrante da mesma.----------------------------------  

 ---------- B6 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União das 

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

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

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

Rio de Moinhos, correspondente a 2015. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Depois de analisado, foi a mesma posta à votação tendo sido aprovada por 

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

 ---------- B7 – Apreciação do relatório do estatuto do direito da Oposição. ----------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado o Relatório do Estatuto do 

direito da Oposição. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- B8 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B9 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 8 e 9 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

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

 ---------- - A instalação do Balcão Único com vista a modernizar a capacidade de 

atendimento aos nossos munícipes; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - As comemorações do 25 de Abril e 1º de Maio que se encontram a 

decorrer; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O empenho do Município de Aljustrel, nestes últimos 6 meses, para a 

concretização da instalação de uma nova unidade fabril no concelho de Aljustrel. -----  

 ---------- - A realização das Conferências de Aljustrel no próximo dia 15 de maio. -------  

 ----------  - O mês de maio como o mês do empreendedorismo. -------------------------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º 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 
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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 21:45 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


