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- ATA N.º 03/2016 - 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezasseis, 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. -------------------------------------  

 ---------- Manuel Francisco Baltazar, substituído por Celeste Deodato. ----------------------  

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

exercício de ano de 2015. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

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

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta de alteração do Mapa de Pessoal 

para 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Eleição de 2 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de 

Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) ------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Apreciação do relatório do estatuto do direito da Oposição. -----------------  

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 26 de fevereiro de 2016, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. O membro Celeste 

Deodato não participou na votação por não ter estado presente na sessão, e 

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de abril de 2016, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. Os membros Celeste 

Deodato, Jorge Conduto, Pedro Amieiro, Renata Veríssimo 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 os membros Luis Neto e Renata 

Veríssimo, através de e-mail datado de 26/04/2016 e 20/04/2016, respetivamente, 

solicitaram a sua substituição na Comissão de Proteção das Crianças e Jovens 

(CPCJ) de Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- E-mail datado de 27/04/2015 do deputado Luis Neto a informar da 

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

 ---------- Convite do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” para a 

Audição Pública Parlamentar “Politicas Públicas para a Promoção de uma Floresta 

Sustentável” que teve lugar no dia 26 de abril. ----------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 11/04/2016, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista 

“Os Verdes” a enviar cópia Projeto de Resolução n.º 242 que preconiza a interdição 

do uso do Glifosato. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

parte da bancada da CDU a moção “Pela reposição das freguesias” que depois de 

lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------  

 ---------- 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 2015. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 2015. ------------------------------------------------  

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

dos Relatório de Contas de 2015 conduz-nos a uma conclusão esperada: muita 

retórica e pouca substância. É o habitual. 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. -----------------------------  

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

deixaram claro que as questões fundamenteis mais prementes para o 

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

conhecido fogo de vista. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas o mais grave é que, no plano estrutural, as condições para enfrentar o 

futuro estão a deteriorar-se. Refira-se apenas a título de exemplo: --------------------------  

 ---------- 1 – A taxa de execução do Plano de Investimentos ficou-se por pouco mais 

de metade do planeado (53%), o que demonstra bem a falta de capacidade da 

Câmara de honrar os compromissos assumidos;   ------------------------------------------------  
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 ---------- 2 – A percentagem das despesas de capital no total das despesas da 

Câmara, que já foi de 40%, é agora de apenas 28%, o que significa que os recursos 

do município estão a ser cada vez mais utilizados para fins efémeros;  

 ---------- 3 – O peso das amortizações dos empréstimos na despesa total,  que, em 

2009, era de 3,5%, agora quase que duplicou e apresenta, em 2015, um valor de 

6,24%, o que significa que o grau de endividamento relativo da Câmara se tem vindo 

a agravar, enquanto os investimentos em despesas de capital têm vindo a reduzir. ----  

 ---------- Estes dados, a que outros se poderiam acrescentar, são claramente 

demonstrativos de que não se está a cuidar do futuro, pelo contrário, está-se a 

comprometê-lo e seriamente, e isso é preocupante. Preocupante é também que se 

veja neste descalabro um sucesso, mas isso é outra questão.” -------------------------------  

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

Administração Central tem cada vez menos capacidade de se assumir como agente 

da mudança necessária, pelo que, obrigatoriamente, começam a ser outros os 

promotores do desenvolvimento local. ----------------------------------------------------------------  

Neste contexto, os municípios, nomeadamente nos territórios do interior e baixa 

densidade, como Aljustrel, são dos principais motores de transformação da 

sociedade e das economias locais e fatores de geração de riqueza e qualidade de 

vida, pelo que a sua saúde financeira assume um papel fundamental. ----------------------  

 ---------- Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O Orçamento Municipal, em 2010, foi de 17 milhões e 177 mil euros e, em 

2016, o mesmo é de 11 milhões e 747 mil euros; -------------------------------------------------  

 ---------- - entre 2009 e 2015, o Município de Aljustrel reduziu o seu endividamento 

em cerca de 25%, ou seja, em 2 milhões e 497 mil euros, passado de 10 milhões e 

800 mil euros, em final de 2009, para 8 milhões e 303 mil euros em final de 2015;------  

 ---------- - que o endividamento seria ainda menor não fosse a obrigação de aderir ao 

FAM - Fundo de Apoio Municipal, situando-se nos 7 milhões 906 mil euros; -------------   

 ---------- - que a 31 de março de 2012 o Município de Aljustrel contabilizava 2 milhões 

e 485 mil euros de dívidas vencidas há mais de 90 dias e que a 31 de dezembro de 

2015, registava apenas 165 mil euros de pagamentos em atraso; ---------------------------  

 ---------- - Que desde 2010 os exercícios orçamentais do Município de Aljustrel têm 

registado um resultado positivo; ------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - que desde a fixação do IMI, a única vez o mesmo baixou, foi por ação 

deste executivo, reduzindo a percentagem que se reflete nos pagamentos realizados 

pelos munícipes; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - apesar das dificuldades cada vez maiores, o Município tem vindo a 

desenvolver várias intervenções, desenvolvendo um intenso plano anual de 

atividades em vastas áreas como captação de investimento, cultura, educação, 

desporto, ação social, entre outras; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- - apesar dos atrasos substanciais dos quadros comunitários, o Município tem 

vindo a desenvolver um nível de execução de intervenções consideráveis em todo o 

concelho, quer ao nível dos asfaltamento de arruamentos, quer na melhoria de 

espaços públicos, como é o exemplo da recente renovação do jardim 25 de abril, 

parque desportivo e casa d’artes; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada do PS na Assembleia Municipal, aprova a prestação de contas do 

exercício financeiro de 2015, como sinal de reforço à ação de executivo, conscientes 

da estratégia de desenvolvimento que tem vindo a ser seguida e que tem já 

resultado visíveis no terreno em áreas bastante diferentes. -----------------------------------  

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

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

 ---------- 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 – Apreciação e votação da proposta de alteração do Mapa de 

Pessoal para 2016. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

força de situações verificadas desde o início do ano de 2016, nomeadamente, 

pedidos de reforma/aposentação, início de licenças sem vencimento, incapacidade 

de trabalhadores para as funções que habitualmente desempenhavam, entre outros 

aspetos, o atual mapa de pessoal do Município de Aljustrel deixou de satisfazer as 

necessidades e especificidades exigidas pelos serviços. ---------------------------------------  
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 ---------- Face ao exposto, e tendo presente uma maior eficiência e funcionalidade 

dos serviços, bem como uma correta adequação aos mesmos, a Câmara deliberou 

alterar o Mapa de Pessoal para 2016 com a criação de três lugares de Assistente 

Operacional – Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, a preencher 

por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo; e a criação de três lugares 

de Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza, a preencher por Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas a termo e submetê-lo à Assembleia Municipal para 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para 2016. --------------------------------------  

 ---------- B5 – Eleição de 2 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de 

Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) ---------------------------------------------------------  

 ---------- Distribuídos os boletins de voto por cada um dos membros da Assembleia 

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição de 2 cidadãos eleitores 

para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), passou-se à 

votação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entraram na urna 19 votos, e apurados os resultados, verificou-se que foram 

eleitos com 19 votos, para integrarem a Comissão de Proteção das Crianças e 

Jovens (CPCJ), a lista A, composta pelos seguintes cidadãos: -------------------------------  

 ---------- Susana de Assunção Ambrósio ------------------------------------------------------------  

 ---------- Luís Alberto Castanho Carriço --------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – 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. -----------------------------------------  

  --------- 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: --------------  

 ----------  - As comemorações do 25 de Abril que se encontram a decorrer. ---------------  

 ----------  - A inauguração do Jardim 25 de Abril (Parque da Vila; Casa D’Artes e 

Parque Desportivo). ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - A abertura dos avisos comunitários, em que Aljustrel tem neste momento 

7,5 milhões de euros contratado com a CIMBAL com vista à intervenção nos Bairros 

Mineiros, na área da ação social/educação e cultura e ainda o ciclo urbano da água. -   

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento à 

Assembleia que irá ter lugar no próximo dia 3 de maio a sessão da Assembleia 

Municipal Jovem, pelas 15 horas, convidando todos a estarem presentes. ---------------  

 ---------- B9 – 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 

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 20:30 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 


