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- ATA N.º 06/2016 - 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de novembro 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:  ---------------------  

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Jorge Conduto. -----  

 ---------- Manuel Francisco 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 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2017. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 30 de setembro de 2016, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade, e assinada pelo 

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

 ---------- Os membros João Afonso e Cidália Gil, não participaram na votação por não 

terem estado presentes na sessão. -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Neste período a bancada da CDU apresentou um voto de pesar em relação 

à morte de Fidel Castro, que depois de lido e colocado à votação, foi aprovado por 

maioria, com a abstenção dos membros Renata Veríssimo e Ercilia Diogo. --------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente da Assembleia apresentou ainda o 

expediente que constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 31/10/2016 da Câmara Municipal de Aljustrel, a enviar 

proposta das Grandes Opções do plano de 2017-2021 e Orçamento, para efeitos do 

estipulado do n.º1 do artº45 da Lei n.º73/2013 de 3 de setembro. ---------------------------  

 ---------- Ofício convite do Grupo Coral “Os Cigarras” para o jantar de Natal que se irá 

realizar no próximo dia 8 de dezembro. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício convite da Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos “A 

Cocaria” para estar presente no Almoço de Natal Solidário, que se irá realizar no dia 

4 de dezembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a enviar cópia do Projeto 

de Resolução que Recomenda ao Governo a Consagração da Via Longitudinal de 

Portugal – EN2 e a sua Valorização. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a enviar cópia do pedido 

de revogação da Portaria sobre Taxas de Utilização de Acessos nas Estradas sob 

Jurisdição da Infraestruturas de Portugal S.A. -----------------------------------------------------  

 ---------- Oficio datado de 16/11/2016, do Município de Odemira, a enviar cópia da 

Moção designada “Taxas de Servidão a partir de Estradas Nacionais e Regionais”. ---  
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 ---------- Ofício datado de 10/11/2016, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP), a enviar convite para participar na Convenção Nacional sobre 

os 40 anos de Poder Local Democrático, que se realiza no Próximo dia 10 de 

dezembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício da Junta de Freguesia de Ervidel, a solicitar uma reunião com vista à 

resolução dos problemas relacionados com a qualidade da água na freguesia de 

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

 ---------- Ofício convite da Junta de Freguesia de Ervidel para um almoço de Natal, 

que se irá realizar no dia 22 de dezembro. ---------------------------------------------------------  

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

Tomada de Posição intitulada “Taxas de Servidão a partir de Estradas Nacionais 

Regionais” , referente à aplicação do regime jurídico das Estradas Nacionais e 

Regionais – Lei n.º 34/2015 de 27 de abril , regulamentado pela Portaria n.º 

357/2015 de 14 de outubro. ---------------------------------------------------------------------------- . 

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

aprovar a Proposta de Tomada de Posição. -------------------------------------------------------  

 ---------- 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 das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2017. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara e em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do 

Art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos Art.ºs 

4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, foram apresentadas as propostas 

dos documentos acima referidos para apreciação e votação. ---------------------------------   

 ---------- Colocados à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção da bancada da CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2017. ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “O conteúdo das GOP’s para 2017 revela que existem meios financeiros, 

que a atividade da câmara tem estado em banho maria nos últimos anos, que vêm aí 
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as eleições e, portanto, é preciso ter algum trabalho para apresentar, não importa 

qual. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Prossegue-se a mesma política, já esboçada anteriormente, de desfazer o 

que já está feito para voltar a fazer de novo, mais ou menos o mesmo, apenas para 

fazer diferente, sem que seja acrescentada qualquer utilidade significativa. --------------  

 ---------- O fervor empreendedor suportado pela maçaroca comunitária de que a 

câmara, agora, tardiamente, em vésperas das eleições, parece possuída, depois de 

tantos anos de estagnação disfarçada de foguetório e de propaganda ilusória, não 

podia dar bom resultado, sobretudo vindo de quem já demonstrou ser falho de uma 

visão inovadora e consistente para o futuro do concelho e que se vai iludindo com o 

supérfluo, deixando para trás o essencial. ----------------------------------------------------------  

  --------- De facto, o plano apresentado está impregnado de propostas que não terão 

sido devidamente refletidas e que foram, seguramente, influenciadas pelo 

nervosismo de final de mandato e pela necessidade de apresentar, a todo custo, no 

termo de 2017, alguma obra que não apenas aquela que vem de trás, dos tempos 

da gestão CDU, como tem sido até aqui. -----------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - A programada requalificação do troço central da Av. da Liberdade, em 

Aljustrel, onde se propõe investir, para já, cerca de 600 mil euros, é um disparate 

colossal, sem que antes se tenha assegurado a construção da variante externa à 

sede do concelho. A concretizar-se, vamos continuar a assistir ao desfile triunfal de 

camiões de grande tonelagem pela zona central da vila mas agora, em grande estilo, 

sobre um tapete mais nobre e com um enquadramento urbanístico mais vistoso. O 

triste espetáculo vai continuar. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - O mercado municipal de Aljustrel, um edifício com uma forte marca 

identitária da sede do concelho, que foi há pouco tempo objeto de uma operação de 

requalificação que respeitou a sua traça histórica, está também, ao que parece, na 

eminência de sofrer um atentado contra a sua harmonia e o seu equilíbrio 

arquitetónico e o mesmo parece estar condenado acontecer com a sua envolvente 

urbanística, de construção igualmente recente, que está em risco de ser também 

arrasada e substituída por outra mais ao gosto pessoal de quem manda. ----------------  

 ---------- 3 - A construção de um parque de estacionamento numa zona desafogada, 

com condições naturais suficientes para as necessidades e com a existência de dois 
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parques descobertos, com grande capacidade num raio de ação de menos de cem 

metros, merecia melhor ponderação, tanto mais que assume a forma de um 

autêntico mamarracho de recorte pós modernista, totalmente desenquadrado, numa 

zona central da vila e que se vai constituir como uma barreira de mau gosto de 

ocultação do único edifício histórico de Aljustrel com valor arquitetónico reconhecido. 

É uma obra desnecessária, que não vai contribuir para suprir qualquer carência 

sentida e que uma simples análise de custo/benefício claramente não aconselharia. 

É um disparate escusado só para alimentar caprichos. Para aquele local a CDU 

tinha previsto um espaço ajardinado.-----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda com a agravante de a posse do respetivo imóvel nas mãos da câmara, 

estar apenas coberta por um simples contrato, válido por um curto período de 15 

anos, o que deixa em aberto a possibilidade de, findo esse tempo, os seus legítimos 

proprietários, unilateralmente, de sua livre vontade, decidirem retomar a sua posse, 

com todas as benfeitorias resultantes do investimento municipal. Isto é brincar com o 

património municipal que pode assim estar a ser completamente desbaratado. ---------  

 Acresce que nesse local, todos os anos, a câmara promove uma festa, com grande 

aparato mediático, para, alegadamente, desincentivar o uso de carros. Fica assim 

mais claro que aquela fogachada não passa de mais um número de auto 

propaganda gratuita pois, pasme-se, agora vão ser criadas condições para atrair 

ainda mais carros àquele local. É o desnorte completo.  ---------------------------------------  

 ---------- 4 - Impunha-se também uma melhor ponderação na decisão da execução 

das obras de adaptação do edifício do antigo centro de saúde para centro de 

documentação, num montante superior a um milhão de euros, quando igualmente só 

está garantida a posse daquele edifício, pela câmara, a título precário, apenas por 

um período de quinze anos, o que é manifestamente reduzido face à dimensão do 

investimento. Legalmente não está excluída a possibilidade, de esgotado aquele 

prazo, o edifício voltar também para a posse dos seus proprietários, com todas as 

benfeitorias entretanto realizadas como dinheiro de todos nós. Pelo contrário: será 

isso que, para já, estará formalmente assente. Assim sendo, os interesses do 

concelho não nos parecem estar a ser devidamente acautelados.  -------------------------  

 ---------- Isto, quando, pelo seu valor histórico, há um local ideal para instalar o centro 

de documentação, que é o edifício do antigo Monte Pio, com as necessárias 
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adaptações, e quando se deveria continuar a destinar o antigo centro da saúde para 

o projeto da Misericórdia de aí instalar, como a CDU defendia, uma Unidade de 

Cuidados de Saúde Continuados. ---------------------------------------------------------------------   

 ---------- 5 – O plano também demonstra claramente que câmara continua a abstrair-

se da condição essencial para o desenvolvimento de Aljustrel, como centro urbano, 

e que se vai entretendo com pormenores. A construção de uma variante rodoviária 

externa à Vila é a obra fundamental para permitir uma intervenção a sério no seu 

eixo central e nas vias adjacentes, para a qualificar como centro urbano digno da 

sua categoria de centro estruturante, no quadro sub-regional, e para garantir a 

segurança dos seus transeuntes. É uma obra de vulto? É. Mas é aí que se revelam 

os autarcas de rasgo e não é só a fazer canteiros. Isso todos fazem. ----------------------  

 ---------- 6 – A câmara, que desenvolve muito a retórica do desenvolvimento, tarda 

em assumir com convicção a urgência de ampliar a zona industrial de Aljustrel, que é 

uma infraestrutura fundamental para a atracão de novos investimentos empresariais 

e que permanece esgotada, desde o momento em que o PS chegou à camara e, 

duma assentada, vendeu todos os lotes de terreno então disponíveis a uma única 

pessoa, que nunca lá fez nada, com violação das próprias normas regulamentares, e 

que, desde essa altura, ali estão ao abandono. ---------------------------------------------------  

 ---------- 7 – Igualmente, no campo das infraestruturas de apoio ao desenvolvimento 

económico, há ainda a registar a ausência de medidas efetivas para concretizar a 

tão necessária e eternamente prometida zona de atividades económicas de Ervidel, 

assim como para combater o abandono a que foi votado o loteamento empresarial 

de Messejana, com a estranha complacência dos responsáveis autárquicos locais.  

Também nas restantes Freguesias, designadamente a de S. J. de Negrilhos, nada 

foi feito nessa matéria e nada se propõe fazer. ----------------------------------------------------  

8 – Num outro campo, é preocupante que a Câmara se abstenha de assumir, como 

lhe compete, a substituição do piso sintético do estádio municipal, alijando essa 

responsabilidade sobre terceiros, e continue a assistir paulatinamente à sua 

degradação e ao desprestígio de um equipamento desportivo do município que já foi 

motivo de orgulho para Aljustrel. É uma lástima. 

9 – É de registar também como muito grave e prejudicial para os interesses do 

concelho, o abandono do projeto do núcleo museológico dedicado à tipografia e, 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º6/2016  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 
7 
 

mais grave ainda, quando esse abandono parece estar ligado ao facto de se ter 

deixado degradar, por negligencia, o importante espólio tipográfico cedido, para esse 

efeito, a Aljustrel, por todos os municípios do Baixo Alentejo, por consideração pelas 

suas raízes históricas na arte tipográfica. -----------------------------------------------------------  

 ---------- 10 – De notar também que, no capítulo da Educação, que na retórica oficial 

surge enfaticamente catalogada como o “grande desígnio”, apenas seja 

contemplado com 1.6% do total das despesas orçamentais, com a agravante de se 

tratar de recursos que, na sua quase totalidade, se destinam a gastos com a 

alimentação e transportes de alunos, obrigação da câmara. Enquanto isso, as 

crianças, encaixotadas no centro escolar, vão continuar à chuva, ao frio e ao calor, 

desprovidas do absolutamente necessário abrigo para atividades de recreio e lazer.  -  

 ---------- 11 – Há 3 estradas da rede municipal que sempre estiveram votadas ao 

abandono pela câmara e o seu estado, sem exagero, chega a ser calamitoso. O 

plano prevê intervenções na EM 526-1 e 527-2, no montante irrisório de 25000 euros 

o que, obviamente, não dá para fazer nada. Mas, mais grave: esquece-se daquela 

que está ainda em pior estado - a EM 526. Será que não se sabe que essa também 

é uma estrada do município de Aljustrel? -----------------------------------------------------------  

 ---------- 12 – O cemitério de Aljustrel está quase esgotado. A sua ampliação não é 

obra que se faça de um dia para o outro, porém a câmara não parece nada 

preocupada. Talvez porque aquilo, pensará, se for bem gerido, ainda dará para mais 

alguns meses e depois… bem, depois quem vier atrás que feche a porta. É uma 

questão muito séria que merecia uma atitude mais responsável.   --------------------------  

 ---------- 13 – Com o PS, as transferências paras as juntas de freguesia têm vindo a 

ser reduzidas. Para o próximo ano o seu valor nominal é idêntico ao do ano em 

curso, no entanto, em termos relativos, sofrem uma diminuição drástica: de 5% das 

despesas globais passam para apenas 3,3%.  Em Aljustrel fomos pioneiros, ao nível 

nacional, nas políticas de descentralização de competências nas juntas de freguesia 

e chegámos a ser apontados como exemplo, ainda antes de haver enquadramento 

legal nessa matéria. Agora estamos a tornar-nos campeões da centralização.  ---------  

 ---------- 14 – Continua a apostar-se na construção de uma realidade virtual, para 

garantir antena, com base em chavões pomposos sem conteúdo real, um mundo 

fantasmagórico em que só a câmara e os seus mais fieis seguidores parecem 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º6/2016  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 
8 
 

acreditar, tipo: Centro de Negócios e de Microempreendedorismo; Parque 

Tecnológico e ainda as já famosas Conferências de Aljustrel, espécie de 

Conferência de Davos para o resto do mundo, onde meia dúzia de figurões, muito 

bem pagos, vêm ao cine-oriental perorar sobre temas esotéricos, perante uma 

audiência, em grande parte, de figurantes arregimentados para comporem o cenário 

de faz de conta. No próximo ano vai ser mesmo de arromba, pois o respetivo 

orçamento vai crescer vinte e tal vezes, face à última edição. As fotografias vão ser 

imensas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 15 - Por fim, não podemos deixar de lamentar que a câmara persista, 

teimosamente, em não aceitar a proposta da CDU de fixar a taxa do IMI em 0,3%, e 

assim desonerar, como era possível, a carga fiscal sobre os munícipes, sobretudo 

numa altura em as receitas da câmara estão a aumentar substancialmente. -------------  

 ---------- O grupo CDU,30 de novembro de 2016.--------------------------------------------------  

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

 ---------- “Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel, 

preferindo o debate de ideias em vez de declarações de voto, que mais não são que 

a repetição anual de ideias contrariadas com a realidade do concelho, e com uma 

falta de rigor na análise da gestão em causa, sustenta pela presente declaração o 

seu voto favorável ao orçamento e grandes opções do plano para o ano de 2017. -----  

 ---------- Ao longo dos últimos anos, o executivo municipal, abraçando uma estratégia 

de aproveitamento do quadro comunitário de apoio, tem desenvolvido uma série de 

intervenções materiais e imateriais que contribuem de sobremaneira para o 

substancial aumento da qualidade de vida dos nossos concidadãos.  ----------------------  

 ---------- Em todas as áreas, desde o social, educação, cultura, urbanismo, 

desenvolvimento económico, muito tem sido desenvolvido, tendo sido reconhecida a 

dinâmica municipal em várias áreas por diversos organismos responsáveis pela 

aplicação de fundos comunitários na nossa região. ----------------------------------------------  

 ---------- Hoje, o concelho de Aljustrel ambiciona uma nova realidade, não só baseada 

na obra física, mas e sobretudo concentrada nas pessoas, contribuindo para o seu 

conforto, para a criação de postos de trabalho, para a diversificação do tecido 

económico local, enfim para o aumento da qualidade de vida. -------------------------------  
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 ---------- Muito ainda se encontra por realizar, mas se fosse possível correr à frente 

do tempo, certamente que Aljustrel seria um concelho que o faria, pois mais que 

nunca está preparado para os novos desafios, e para a rentabilização dos apoios 

possíveis, exemplo disso são, os inúmeros projetos já preparados e que este 

orçamento reflete em áreas como a modernização do espaço publico, o combate ao 

insucesso escolar, a diversificação cultural e patrimonial, a criação de novas e 

atrativas zonas empresariais, fundamentais para a atração de investimento privado 

que gera postos de trabalho e redistribui riqueza. ------------------------------------------------  

 ---------- Por tudo isto, e porque conscientes que tudo se está a concretizar para um 

novo ano de trabalho, refletido nestes documentos provisionais, independentemente 

de datas e circunstâncias eleitorais, o PS vota favoravelmente e saúda o executivo 

municipal por estes documentos previsionais para 2017. --------------------------------------  

 ---------- Os Eleitos pelo PS na Assembleia Municipal, Aljustrel, 30 de novembro de 

2016.” -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 3 e 4 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

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

 ---------- As diversas candidaturas já apresentadas, nomeadamente no âmbito do 

PEDU e POSEUR, tais como Regenerações dos Bairros Mineiros, Ciclovias, 

Requalificação do Troço Central da Avenida da Liberdade. -----------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que estamos a terminar mais um ano com saldo positivo e a 

manter uma linha de controlo entre a receita e a despesa. ------------------------------------  

 ---------- B5 – 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.------------------------------------------------------------------  

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

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

a sessão eram 21:00 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 -------------------------------------------------------------------------------------  

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


