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- ATA N.º 08/2018 - 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na 

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

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

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

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

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

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

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira. -------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Gonçalo Mendes, substituído por António Campos; ---------------------------------- 

 ---------- Maria Antonieta Assunção Batista, substituída por Casimiro Sortelha; ---------  

 ---------- Cristina Isabel Ferreira Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, 

substituída por Ildefonso Godinho.  ------------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 20:00 horas. -----------------------  

 ---------- Antes de se iniciarem os trabalhos o senhor Presidente informou que a 

deputada Maria Antonieta Assunção Patinha Batista apresentou a suspensão do 

mandato por um período de 360 dias, devendo tal pedido ser apreciado na presente 

sessão.  Autorizada a suspensão pelo plenário, tornou-se necessário proceder à 

eleição do 2º Secretário da Mesa.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, numa única votação, e para 2º Secretário da Mesa deram entrada na 

urna dezanove votos. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Apurados os resultados, verificou-se que foi eleita com 18 votos, para 2ª 

Secretária da Mesa, Patrícia dos Remédios Camacho. -----------------------------------------  

 ---------- Na referida eleição verificou-se a existência de um voto em branco. -------------  
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 ---------- Cumprido o ato eleitoral, o Senhor Presidente da Assembleia pediu à 2ª 

Secretária que integrasse a mesa a fim de se prosseguirem os trabalhos, com os 

pontos constantes da seguinte ordem do dia: ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação da recomendação aprovada na sessão extraordinária da 

assembleia municipal, enviada pela comissão permanente de ambiente e saúde nos 

termos alínea a) do artigo 51º do regimento da assembleia municipal. ---------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2019.  --------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

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

 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

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

 ---------- B6 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ---------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Fixação da Derrama. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Fixação da participação variável no IRS. ------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação da alteração ao Regulamento Municipal das 

Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas. ---------------------------------------   

 ---------- B10 – Apreciação e votação da nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos 

termos do n.º 1 do Art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 03/09. ---------------------------------------  

 ---------- B11 – Apreciação da alteração ao Regulamento do PDM. --------------------------  

 ---------- B12 – Apreciação e votação da Proposta de desafetação de parcela de 

terreno do Domínio Público Municipal. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B13 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- B14 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B15 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação da ata da sessão anterior, a bancada da CDU 

levantou algumas dúvidas relativas á apreciação do ponto B2 da ordem de 

trabalhos, uma vez que do seu ponto de vista a redação do ponto não era a mais 

correta dado que se trava de uma recomendação já aprovada e que não carecia de 

apreciação em plenário, conforme o ponto assim propõe, sugerindo que a mesa 

retire este assunto da apreciação. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por parte da bancada do PS considerou-se que o assunto foi aprovado na 

generalidade na assembleia municipal extraordinária, carecendo de apreciação pela 

comissão permanente de ambiente e saúde e conhecimento do plenário da 

assembleia municipal. Visto que existem duas opiniões diferentes, propôs esta 

bancada que o presidente da mesa colocasse á votação do plenário a retirada do 

ponto. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a assembleia deliberou por maioria manter o ponto B2, 

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 06/09/2018, depois de transcrita foi 

lida em voz alta. Colocada à votação foi a mesma aprovada por unanimidade e 

assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. Os membros Casimiro 

Sortelha, António Campos, João Afonso, Luis Gabriel Neto, Maria da Graça Belchior, 

Liliana Mendes e Ildefonso Godinho, não participaram na votação por não terem 

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

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

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

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

 ---------- Oficio datado de 30 de outubro de 2018, da deputada Maria Antonieta 

Patinha Assunção Batista, a solicitar a suspensão do mandato, pelo período de 365 

dias. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio dirigido ao Sr. Presidente da Câmara a enviar a proposta de 

deliberação, intitulada “Defender a qualidade do ar em Aljustrel”, apresentada pela 

Bancada da CDU, na sessão extraordinária da Assembleia, realizada a 29/09/2018. -  
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 ---------- Oficio dirigido ao Sr. Presidente da CCDR Alentejo a manifestar o desagrado 

pela forma como a referida instituição foi representada na sessão extraordinária da 

Assembleia, realizada a 29/09/2018, alusiva ao tema: Qualidade do Ar, Ambiente e 

Saúde -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 18/11/2018, do deputado Gonçalo Mendes a informar da 

impossibilidade de estar presente na sessão. -----------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 29/11/2018, do Vereador João Mestre a informar da 

impossibilidade de estar presente na sessão. -----------------------------------------------------  

 ---------- Convite da paróquia do Santíssimo Salvador e da Nossa Senhora do Castelo 

para a tomada de posse do Pároco de Aljustrel e São João de Negrilhos no dia 16 

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

 ---------- E-mail da CIMBAL, datado de 08/11/2018 a enviar informação e 

documentação acerca da reunião da Assembleia Intermunicipal, que se realizou no 

passado dia 19 de novembro. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de 18/09/2018, a enviar um 

Projeto de Resolução pela Necessidade de revisão do rácio de auxiliares de ação 

educativa na Escola Pública. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de 16/11/2018, a enviar um 

Projeto de Resolução para eliminação da cobrança de portagens na Via do Infante. --  

 ---------- Convite da CPCJ de Aljustrel, datado de 09/10/2018 para o IV Encontro da 

CPCJ, que se realizou no passado dia 17 de outubro no Auditório da Biblioteca 

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

 ---------- E-mail da Câmara Municipal de Aljustrel, a enviar convocatória para uma 

reunião do Conselho Municipal de Educação no dia 05/12/2018. ----------------------------  

 ---------- Convite do Agrupamento de Escolas de Aljustrel, datado de 12/10/2018 para 

a cerimónia do Dia do Diploma, que se realizou no passado dia 19 de outubro. ---------  

 ---------- E-mail do Sindicato de Professores da Zona Sul (SPZS), datado de 

05/09/2018, a enviar a posição da FENPROF acerca da Lei n.º 50/2018 de 16 de 

agosto (Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais). -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por fim, e antes de se entrar no período da ordem do dia, foram 

apresentadas por parte da bancada da CDU as seguintes moções: ------------------------  

 ---------- “Moção em defesa da estação de Aljustrel dos CTT e de um verdadeiro 

serviço público de correios”, que depois de lida e colocada à votação foi a mesma 

aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Moção de apoio à luta dos Estivadores do Porto de Setúbal”, que depois de 

lida e colocada à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------  

 ---------- “Moção 4º Aniversário da elevação do Cante Alentejano a Património 

Cultural Imaterial da Humanidade”. Depois de lida e colocada à votação a mesma 

obteve 7 votos a favor pela bancada da CDU e 12 votos contra da bancada do PS 

tendo a mesma sido rejeitada por maioria. ---------------------------------------------------------  

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

 ---------- “A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel 

reprova a moção apresentada pela bancada da CDU sobre o Cante Alentejano, não 

porque discorde das suas propostas de deliberação, mas porque não aceita que 

esta moção de significado tão digno para a nossa cultura, seja manchada por 

reparos estéreis a autarquias e a outros promotores culturais. -------------------------------  

 ---------- Por outro lado, estamos atentos ao objeto do reparo veiculado, ainda que 

cobardemente camuflado nesta moção, o que não dizem mas poderiam dizer, é que 

aqueles que usam o cante para o combate politico, querem fazer crer que os demais 

não são envolvidos, mas mais uma vez enganam-se, e o Povo sempre atento, fala 

por si! --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Este reparo espelha bem aquilo em que querem fazer tornar uma força 

política essencial para a solidez democrática em Aljustrel. Uma força politica não 

pode, nem deve ser, o conjunto de vontades antagónicas a algo. Uma força politica 

deve constituir-se como uma alternativa clara, construtiva e responsável para o 

desenvolvimento de uma comunidade, em Aljustrel sempre assim foi, mas parece 

que está a deixar de ser. Não permitiremos que se confundam as organizações 

culturais e mormente as organizações do Cante Alentejano em forças de bloqueio ou 

em armas de arremesso politico. ----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim e porque queremos efetivamente saudar o cante alentejano e 

manifestar aos seus protagonistas, rejeitamos a moção apresentada, reafirmando 

aquela que propomos ao plenário para aprovação. ----------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, os eleitos pela Bancada do Partido 

Socialista.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E pela bancada do PS foram apresentadas as seguintes moções: ---------------  

 ---------- “Moção Pelo Cante, pela Cultura Tradicional e pela sua valorização” que 

depois de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------  

 ---------- “Moção pela defesa do interior do país, dos serviços públicos e pelo 

aumento da qualidade de vida das populações”, que depois de lida e colocada à 

votação foi aprovada por maioria, com 12 votos a favor por parte da bancada do PS 

e 7 abstenções por parte da Bancada da CDU. ---------------------------------------------------  

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

 ---------- “Tendo em conta que esta moção incorpora seis temas distintos, os eleitos 

da CDU propõem que os referidos pontos sejam votados em separado. ------------------  

 ---------- Esta moção inicia com um preâmbulo que faz a contextualização política, 

dos eleitos do PS nesta assembleia, sobre a região, como se o PS não tivesse tido 

responsabilidades no governo, e como se a atual situação do país e do Alentejo não 

tivessem responsáveis políticos; como se o encerramento de serviços públicos, a 

falta atração e fixação de jovens, o envelhecimento populacional, o abandono do 

interior do país, o empobrecimento e isolamento do Alentejo, o acentuar das 

assimetrias entre o interior e o litoral, não fosse resultados das opções tomadas por 

quem tem estado no governo.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU reconhecem a falta de investimento dos governos no 

interior do país, e as consequências para a degradação da qualidade de vida das 

pessoas que cá vivem, e no que isso contribui para o despovoamento, para o 

isolamento e para o atraso desta região. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O tema do SNS é matéria que acompanhamos e também por essa via se 

aprovou por unanimidade nesta Assembleia Municipal há menos de um ano, 

precisamente uma moção proposta pelos eleitos da CDU a enaltecer a importância 
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do SNS e a reivindicar investimentos por parte do governo na área da saúde no 

concelho de Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre a questão do serviço postal, não se entende o que os eleitos pelo PS 

pretendem dizer com a frase “Apesar de se manter a maior parte dos serviços 

disponíveis à população, existem porém alguns que deixam de se praticar e para 

situações habitualmente resolvidas na sede do concelho, os cidadãos vão ter que se 

deslocar à estação de referencia que é em Beja”, porque fica a ideia que o problema 

reside apenas na transferência de alguns serviços para Beja, o que na realidade não 

corresponde à verdade, uma vez que o problema não reside nesta transferência, 

mas sim na prestação do serviço em si. O que são afinal a “maior parte dos serviços 

prestados”? A venda de selos? Como se fosse a mesma coisa a venda de selos e a 

entrega de correspondência numa mercearia, numa papelaria ou numa agencia de 

seguros comparado com um serviço prestado por uma empresa como os Correios 

de Portugal e pelos seus funcionários qualificados para tal? ----------------------------------  

 ---------- Outra dúvida que gostaríamos de ver esclarecida é ao se exigir a reversão 

da passagem de Estação de CTT a Posto dos CTT “explorado por uma empresa 

privada”, fica a dúvida se em Aljustrel o Posto dos CTT passasse a ser explorado por 

uma empresa pública já não haveria problema? Ou seja, aí já não fazia mal existirem 

serviços que deixam de se praticar e para situações habitualmente resolvidas na 

sede do concelho”? ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às estruturas rodoviárias, de salientar que a CDU acompanha e 

partilha, há muito, dessas preocupações, no que concerne à necessidade da 

variante à vila de Aljustrel e na avançada degradação das estradas nacionais que 

atravessam o nosso concelho. Mas neste parágrafo há uma ideia com a qual não 

concordamos, daí termos proposto a separação dos pontos, ou dos temas. Exigir-se 

a reparação das estradas municipais por quem as deteriorou, algo que 

concordamos, mas que seja exigido a todos os responsáveis e não só a alguns, que 

se exija à EDIA, mas também a quem andou a transportar manilhas a partir da 

fábrica do Roxo, às dezenas de pesados que diariamente saem da mina, entre 

outros. Contudo, daí a aceitarmos a medida que esta moção propõe vai um longo 

passo. O PS quer que “a Câmara Municipal tome medidas no sentido de impedir a 
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utilização de mais estradas e caminhos municipais pelas empresas responsáveis 

pelas futuras empreitadas”, é uma atitude muito pouco coerente, pois quando as 

obras do bloco de rega de Ervidel e São João de Negrilhos estavam em andamento 

os eleitos da CDU propuseram que a Câmara diligenciasse no sentido de os 

pesados, afetos a essas obras, utilizassem caminhos alternativos, em terra batida, 

como aconteceu em outros municípios e que resultou no bom estado das estradas 

municipais e na construção pelos empreiteiros de novos caminhos que agora estão 

ao serviço dos agricultores, mas a opção da Câmara foi precisamente o contrário, 

retirou a sinalização que existia na estrada municipal que liga Ervidel a São João de 

Negrilhos e que impedia a circulação de veículos com mais de vinte toneladas, pois 

a estrada não estava feita para suportar essas cargas. Apelamos portanto, que se 

altere a redação deste ponto da moção. ------------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeita ao setor mineiro, a moção exige do estado, por via das suas 

instituições de fiscalização e por via do SNS “desenvolvam uma ação atenta e 

permanente”, o que em nosso entender deveria ler-se que “o estado cumpra o seu 

papel e a sua missão”, pois o que está em causa é que as entidades com 

responsabilidade em matéria de ambiente e saúde pública não têm cumprido o seu 

papel de fiscalização, de prevenção e de acompanhamento; propomos assim a 

alteração da redação deste parágrafo. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, é dito que deverá ser dado conhecimento desta moção a várias 

entidades e também à população do concelho de Aljustrel, pelo que nós 

questionamos como será feita essa divulgação. Se é por comunicado em papel, se é 

através da página da net, se é no boletim municipal, como é? Pois achamos que 

deve ser dado tratamento similar às demais moções, pois não há moções de 

primeira e de segunda categoria. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os membros eleitos pela CDU voltaram a insistir na separação dos pontos 

por assuntos, para se votar esta Moção em separado, por temas, bem como 

apelaram uma vez mais ao esclarecido das dúvidas levantadas. Tendo em 

consideração o atrás exposto, e a postura de intransigência adotada pelos eleitos do 

PS, os eleitos da CDU não podem votar favoravelmente esta moção. ---------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, os eleitos pela Bancada da CDU.” ----------  
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 ---------- Sem que tivesse sido entregue antecipadamente à mesa, de acordo com a 

prática corrente e do regimento desta assembleia, a Bancada da CDU tomou a 

iniciativa e apresentou uma proposta de deliberação intitulada “Pela alternativa à 

passagem do minério pelo centro da vila”. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia por considerar que o documento em causa 

não foi entregue de acordo com o estatuído no regimento, propôs que o mesmo seja 

entregue a analisado em sede da comissão de Ambiente e Saúde.------------------------ 

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre, pela bancada da CDU, tomou a 

palavra para afirmar que se sentia impedido de exercer o seu direito democrático 

enquanto eleito nesta assembleia, ao não ser permitido discutir a proposta ora 

apresentada. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia reiterou que o assunto é de relevância para o 

concelho, mas que não foi devidamente apresentado, para que merecesse uma 

análise aprofundada por parte de todos os membros da assembleia, pelo que voltou 

a referir da necessidade da entrega atempada de toda a documentação por parte 

das bancadas, de modo a permitir uma reflexão mais consciente a estudada.----------- 

 ---------- Por fim e antes de se entrar no período da ordem do dia, a bancada da CDU 

apresentou um voto de congratulação pela luta dos trabalhadores mineiros e do seu 

sindicato (STIM), que depois de lido e colocado à votação foi aprovado por maioria, 

com duas abstenções por parte da bancada do PS. ---------------------------------------------   

 ---------- O deputado João Afonso apresentou a seguinte declaração de voto: ------------  

 ---------- “No seguimento da votação desta moção, abstenho-me porque enquanto 

trabalhador da empresa mineira há vários anos não me sinto representado por esta 

estrutura sindical, por isso não estaria de bem com a minha consciência se votasse 

esta moção, da forma que ela está apresentada.” ------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Não houve intervenções neste período da ordem do dia. ----------------------------  

 ---------- B2 – Apreciação da recomendação aprovada na sessão extraordinária 

da assembleia municipal, enviada pela comissão permanente de ambiente e 
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saúde nos termos alínea a) do artigo 51º do regimento da assembleia 

municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Rui Faustino, por se tratar de um documento que propunha uma 

deliberação de recomendação à câmara municipal, sugeriu que o plenário pudesse 

ouvir a opinião do órgão executivo em relação a este tema.-----------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara começou por referir, que independentemente 

da semântica, a autarquia aceitou, na generalidade algumas das propostas que 

foram indicadas do documento apresentado ela bancada da CDU, e neste momento, 

face à proximidade de diálogo, pode dizer-se que já existe algum caminho encetado. 

 ---------- Informou ainda que a empresa Almina já começou a tomar algumas medidas 

nesse sentido, nomeadamente, foram plantadas cerca de 1000 árvores no 

enfiamento da Lavaria Industrial, sendo 400 delas disponibilizadas pela Autarquia;----  

 ---------- Procederam à impermeabilização do cruzamento que está junto à estrada 

para Messejana até ao Polo Industrial (Lavaria);--------------------------------------------------  

 ---------- Foi contratada uma pessoa externa à Almina para dinamizar a Comissão de 

Acompanhamento Ambiental (CAA). Comissão esta que irá ter uma visão alargada, 

e a qual terá a representatividade democrática do concelho, envolvendo as duas 

forças politicas eleitas (PS/CDU), para além do Presidente da Câmara, da 

Assembleia Municipal e da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. --------  

 ---------- Recentemente a administração da empresa mineira deu também conta que 

prevê implementar uma cápsula hermética ou então um manto que corta qualquer 

possibilidade de ventos, junto da lavaria industrial. ----------------------------------------------  

 ---------- Por fim referiu que desenvolveu contactos com o Dr. Mário Durval, que 

assentam no compromisso de um trabalho conjunto com o Município de Aljustrel 

para desenvolver um trabalho mais aprofundado acerca da saúde pública, e da 

problemática das poeiras que emanam, da atividade mineira. --------------------------------  

 ---------- Tecidas algumas considerações sobre este tema, a assembleia tomou 

conhecimento do documento remetido pela comissão de ambiente e saúde. ------------   

 ---------- B3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2019. -------------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara, 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. ---------------------------------   

 ---------- Sobre este assunto foram por ambas as bancadas tecidas algumas 

considerações que se consubstanciam resumidamente nas declarações de voto 

entregues, por ambas as bancadas.  -----------------------------------------------------------------  

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

abstenção por parte da bancada da CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2019. --------------------------------------------  

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

 ---------- “O Orçamento, as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Mapa de Pessoal 

para 2019, revelam os mesmos vícios e deficiências dos orçamentos do Partido 

Socialista na condução dos destinos do Município de Aljustrel, persistindo em não ir 

ao encontro das necessidades efectivas do concelho, nem dos reais anseios das 

populações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A extrema dependência, por opção própria, de encaminhar e fazer depender 

dos fundos comunitários as intervenções e os investimentos a realizar no concelho, 

vêm condicionando a acção municipal, à custa do marcar passo que o concelho se 

habituou nos últimos anos no aguardar dos fundos comunitários, como se a ação da 

Câmara se resumisse ao que as orientações de Bruxelas determinam, continua a 

condicionar o desenvolvimento do concelho, como se pode comprovar nos 

documentos para 2019. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este documento segue de forma quase cega os desígnios das instâncias 

europeias e não as necessidades do concelho ou as pretensões das populações, 

deixando de fora intervenções urgentes e estratégicas como, a renovação gradual 

da rede de água, da manutenção das estradas municipais, o necessário 

investimento nas escolas de proximidade, nas questões ambientais, nos urgentes 

melhoramentos nas áreas culturais e desportivas de forma transversal a todo o 

concelho, ou na eliminação das assimetrias entre as comunidades rurais e a sede do 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Na nota introdutória é feita referencia ao aumento das receitas do orçamento 

de estado para o município, contudo procura-se subterfúgios para justificar a não 

resolução dos problemas de fundo, chegando a argumentar “o aumento do salário 

mínimo nacional, do descongelamento das carreiras e dos custos com pessoal 

associados à contratação de trabalhadores em situação precária no município”, 

argumentação que demonstra a ilusória visão de quem pretere que o município 

esteve durante anos a arrecadar parte dos salários de trabalhadores, que desde 

2009 não eram atualizados, e que os mapas de pessoal devem estar adequados à 

dimensão do respetivo município, logo, deveria o orçamento municipal acautelar a 

reposição e normalização salarial em curso determinada pelo Governo e pela luta 

dos trabalhadores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No plano das receitas, Aljustrel está entre os municípios que mais impostos 

diretos cobram na região, que tem vindo a aumentar as suas receitas gradualmente, 

não se compreendendo como não se realizam investimentos nas áreas em que o 

concelho apresenta mais carências, e se opte por desbaratar os recursos financeiros 

em opções de ilusória utilidade, demonstrando falta de estratégia e de visão das 

reais necessidades do concelho e das suas gentes. Facto que só por si, vinha 

impondo como uma improrrogável questão de pudor que o município aliviasse a 

carga fiscal das famílias através da redução do IMI, tal como a CDU vinha 

defendendo desde 2014, ano em que os prédios foram reavaliados, o que 

representou um aumento exponencial das receitas por esta via. -----------------------------  

 ---------- Estes documentos provisionais, à imagem dos documentos análogos 

aprovados em anos anteriores, contêm ações que, apesar de urgentes e 

fundamentais para o concelho, arrastam-se sem terem qualquer execução, algumas 

desde o início desta década, não passando de meras declarações de intenção. 

Quando se proclama que, “em termos sócioeconómicos, é desejável um tecido 

empresarial diversificado”, clarifica o cunho demagógico deste executivo municipal, 

que insiste em não avançar com a necessária e urgente ampliação da Zona 

Industrial de Aljustrel ou com a Zona de Atividades Económicas de Ervidel, ambas 

inscritas desde 2010 nas sucessivas GOP, investimentos fundamentais para o 

desenvolvimento do concelho, que têm sido protelados de forma deliberada em 
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nome dos fogaréus do costume. O constante adiar da construção de uma variante 

rodoviária externa à Vila, obra fundamental para o desenvolvimento da atividade 

económica e para a criação de condições de intervenção e valorização do centro 

urbano da vila de Aljustrel. Ou ainda, a título de exemplo, a proposta de derrama, 

apresentada pelos eleitos da CDU na Câmara e na Assembleia Municipal, que 

previa discriminações positivas para quem se queria instalar em Aljustrel e aí 

desenvolver a sua atividade, proposta essa que não teve acolhimento por parte da 

maioria PS. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que concerne aos eixos estratégicos definidos para o ano de 2019, 

ressalta a estratégia do momento, a tática das disponibilidades da União Europeia, a 

estratégia da gestão corrente e do “mais do mesmo”. No entanto, é de ressalvar 

ainda neste capítulo, a referência à adequação dos serviços municipais às 

“crescentes transferências do Estado”, sem contudo nunca se fazer menção às 

necessárias contrapartidas financeiras que deverão acompanhar essas “crescentes 

transferências”, fator determinante para a verdadeira descentralização. O município 

de Aljustrel ao ter aceite a intitulada “transferência de competências para as 

autarquias locais” consubstanciada na Lei 50/2018 de 16 de agosto, no entanto sem 

conhecer o que serão os encargos e contrapartidas, demonstrando pretensão cega 

em deter mais poder, o município recebe novas competências passando a ter à sua 

incumbência matérias que agora são responsabilidade do Governo, e 

desconhecendo se estas transferências irão ser acompanhadas dos meios humanos 

respetivos, dos recursos financeiros e do património adequado ao desempenho das 

funções transferidas. Longe de visar uma melhor e mais eficaz resposta aos direitos, 

aspirações e necessidades das populações, consistirá, como a prática tem 

demonstrado, num processo de redução do investimento público, transferindo o ónus 

de insatisfação e incumprimento para o Poder Local. -------------------------------------------  

 ---------- Ainda no Eixo 1, são feitas referências à modernização dos serviços e 

valorização do “bom desempenho e o mérito”, o que não deixa de ser curioso, 

tratando-se de um dos municípios da região que durante mais anos não aplicou, 

como era a sua obrigação, a avaliação do desempenho aos seus trabalhadores, 
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impossibilitando, por essa via, a valorização e o mérito através do sistema integrado 

de avaliação do desempenho. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à promoção da identidade cultural, eixo 2 do preâmbulo, apesar do 

argumentário, continuam equipamentos de portas fechadas, apesar do seu 

potencial, como por exemplo o Museu de Ervidel que continua encerrado e a 

aguardar o abatimento da cobertura que se encontra em risco de ruir a qualquer 

momento, fruto do prolongado abandono por parte do executivo municipal, todavia, 

não se encontra qualquer verba neste orçamento destinada a este fim. -------------------  

 ---------- No campo das acessibilidades, não encontramos também investimentos 

destinados à adaptação ou criação de acessibilidades para os cidadãos com 

mobilidade reduzida aos edifícios ou espaços públicos conforme a proposta da CDU. 

 ---------- A educação é enfatizada como uma das apostas estratégicas da Câmara, o 

que volta a confirmar o carácter artificial deste orçamento, pois o mesmo apenas 

prevê a afetação de 2% do total das despesas orçamentais nos serviços auxiliares 

de ensino, o que representa uma estagnação nesta área, a qual pouco mais 

representa que as refeições e transportes escolares. -------------------------------------------  

 ---------- Ao analisarem-se as propostas de reparação, conservação e aquisição de 

bens de consumo imediato para as escolas, conclui-se que apenas se afetam 0,3% 

do total das despesas orçamentais. Ao se incluir aqui a ampliação do Centro 

Escolar, demonstra a disparidade de investimentos entre a sede do concelho e as 

escolas das freguesias rurais, o que contraria o mencionado na nota introdutória no 

“eixo da educação”, ao se dizer que “estas e outras medidas estão inseridas na 

estratégia de prossecução de princípios de igualdade de oportunidades”. Convém 

ressalvar, que esta intervenção no Centro Escolar merecia outra análise, quer ao 

nível dos custos inerentes à remoção da cobertura por empresas da especialidade, 

quer ao nível doa oportunidade temporal, visto ser um potencial foco de amianto 

(material proibido e nocivo para a saúde não só dos trabalhadores, como da 

comunidade escolar), e por outro lado faltou a natural discussão em torno do futuro 

rede escolar, nomeadamente naquilo que o tempo já nos provou, o encerramento 

das escolas de proximidade e a consequente deslocação forçada dos alunos para 

escolas de acolhimento. Ao mesmo tempo, registamos a falta de investimento e de 
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visibilidade estratégica no que concerne à criação de condições nas escolas do 

1CEB/JI das freguesias, nomeadamente na criação de condições para o 

melhoramento e instalação de refeitórios condignos nas escolas, evitando a 

deslocação diária de alunos para fora da escola e, nos casos onde essa pratica já 

existe, que sejam criadas as melhores condições, tal como propôs a CDU em tempo 

oportuno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A extensão de saúde de Rio de Moinhos, velha aspiração da população 

daquela aldeia, a mesma não vem sequer vertida nos documentos provisionais, sem 

qualquer justificação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A verba destinada à ação social, área que merecia uma intervenção mais 

séria, mais inclusiva, mais virada para as pessoas e para as instituições, e não tanto 

para o aparato, é espelhada nestas GOP com uma verba que se fica pelos 1% do 

total das despesas orçamentais. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de ordenamento do território constata-se que a quase totalidade 

das ações previstas são intervenções que transitam de anos anteriores, o que 

comprova o quase inexistente investimento e novas ações, pois as mesmas foram 

amplamente concentradas no ano de 2017. --------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeita ao saneamento, área em que o concelho de Aljustrel muito 

tem a fazer, pois salvo raras exceções, as estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR), que dependem da Câmara Municipal de Aljustrel, há vários anos 

que não desempenham a sua função, dado o avançado estado de degradação das 

mesmas (situação denunciada por diversas vezes pelos eleitos da CDU nos diversos 

órgãos), rubrica que até decresce substancialmente em relação ao previsto no 

orçamento anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de abastecimento de água, também aqui a Câmara tem uma 

intervenção limitada e sem estratégia de futuro, ou seja, a reabilitação da rede de 

distribuição não é uma prioridade para esta autarquia. Foi publicado recentemente o 

relatório anual do setor das águas de consumo pela entidade reguladora (ERSAR), 

onde mais uma vez a entidade Câmara Municipal de Aljustrel apresenta ao nível de 

toda a zona sul dos piores desempenhos em matéria da qualidade da água que 

fornece aos seus munícipes. Esta situação já se tornou recorrente, sendo a entidade 
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gestora que permaneceu com o mau desempenho de anos anteriores, em contraste 

com outras que têm vindo a melhorar paulatinamente, certamente que devido a 

investimentos que fizeram ao nível das suas redes de distribuição, na substituição de 

contadores e ramais e sobretudo na melhoria do desempenho no controle analítico. 

 ---------- O executivo deveria, isso sim, analisar e propor soluções conducentes para 

que definitivamente se debelem as anomalias registadas. Nesse sentido, os 

vereadores da CDU já propuseram, verbas significativas para este importante setor, 

garantindo de forma faseada a reabilitação da rede através de um plano de 

intervenção alargado a todo concelho, de forma a eliminar as recorrentes roturas, 

segundo os dados publicados, Aljustrel tem perdas na rede na ordem dos 45%, 

realidade que deveria preocupar o executivo municipal e procurar combater essa 

deficiência, contribuindo assim para melhoria da qualidade da água disponibilizada 

aos munícipes e para uma gestão adequada dos recursos do município. -----------------  

 ---------- O cemitério de Aljustrel está praticamente esgotado. A sua ampliação não é 

obra que se faça de um dia para outro, no entanto a Câmara opta por adiar, mais 

uma vez, a sua urgente ampliação, situação que merecia uma atitude mais 

responsável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em termos culturais, consideramos que a perspetiva apresentada assenta 

numa fraca dinamização de atividades, resumindo-se a iniciativas pontuais, 

efêmeras e fugazes, sem uma estratégia sólida, consistente e com uma fraca visão 

de futuro. Também nesta área os valores inscritos ficam muito aquém das 

potencialidades do concelho, destacando a duradoura obra em curso do Centro de 

Documentação Local de Aljustrel, e mais uma vez o adiamento da construção do 

necessário e eternamente prometido Centro Cultural de Messejana. -----------------------  

 ---------- No campo desportivo, criticamos que não estejam quaisquer investimentos 

previstos ao nível da aplicação de relva sintética nos campos desportivos das 

freguesias, de forma faseada, como atempadamente propuseram os eleitos da CDU. 

 ---------- As acessibilidades, enquanto elemento fundamental para o desenvolvimento 

estratégico do concelho, tem sido uma área descurada por parte do executivo ao 

longo dos últimos anos, o que tem levado à quase inexistente manutenção das vias 

e caminhos. A comprovar isso sublinhamos a verba irrisória destinada à reparação e 
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melhoramento de caminhos vicinais, onde a disponibilidade prevista não vai além 

dos €10.000, isto é, apenas 0,08% do total das despesas orçamentais é atribuído à 

manutenção destes caminhos, o que é manifestamente insuficiente tendo em conta 

o grande número de vias com esta tipologia. Não chega gritar contra o estado central 

acerca das políticas que empobrecem o interior do país se nas questões que são da 

direta responsabilidade do município, pouco ou nada é feito, como é evidente a 

todos os que utilizam algumas das estradas municipais. As opções do município 

nesta matéria são muito questionáveis. É difícil compreender a intervenção que foi 

feita na artéria principal da vila à luz do que se passa na periferia da sede do 

concelho. Ora, num concelho com uma vasta área agrícola, com vias centenárias, e 

com um grande potencial para a atração de novos investimentos e perspetivas de 

crescimento nesta vertente económica. Esta realidade merecia uma visão 

estratégica por parte do município, e que passaria por uma aposta mais 

consequente nesta frente, o que lamentavelmente não se verifica nestas GOP. --------  

 ---------- Ainda no que concerne à conservação das estradas municipais, o cenário 

não é muito diferente, a falta de conservação e manutenção das vias municipais é 

uma realidade bem visível e bem sentida por todos os que circulam no seu dia-a-dia 

pelo concelho de Aljustrel, encontrando com facilidade estradas a necessitarem de 

intervenção, quer ao nível do pavimento, das valetas, das bermas, das obras de arte 

ou dos taludes, havendo mesmo estradas municipais onde a degradação é tal que 

estão praticamente intransitáveis. No entanto, a percentagem afeta a este 

investimento são de uns meros 0,6% do total das despesas orçamentais. De 

salientar o mau estado de muitas estradas municipais, fruto do prolongado abandono 

e falta de manutenção por parte da Câmara Municipal, com particular destaque para 

a freguesia de São João de Negrilhos que está cercada de vias em péssimo estado. 

 ---------- As transferências para juntas de freguesia, nomeadamente as rurais, 

sofreram com o PS na Câmara Municipal de Aljustrel um violento corte em 2012, 

tendo desde então, e até à atualidade estagnado o montante a transferir, realidade 

essa que tende a não evoluir para uma efetiva recuperação dos valores cortados e 

não repostos, representando o orçamento para 2019 uma nova regressão nas 

transferências para as juntas do concelho, ao mesmo tempo que as juntas se vêm 
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envolvidas em novos protocolos propostos pela Câmara para o ano de 2019, 

assentes em premissas arbitrárias e infundadas, fugindo ao necessário debate que a 

CDU propôs oportunamente, com o objetivo de encontrar uma formula justa e 

equilibrada para a elaboração dos protocolos com as juntas. O concelho de Aljustrel 

foi pioneiro, a nível nacional, nas políticas de descentralização de competências para 

as juntas de freguesia, contribuindo, também, por esta via, para a eliminação de 

assimetrias, para o melhoramento da qualidade de vida das populações, para uma 

maior proximidade do poder local aos eleitores e para uma mais rápida resolução 

dos problemas das comunidades e das suas gentes, premissas mais que suficientes 

para que este executivo municipal reforçasse as importâncias a transferir para as 

juntas, como aliás era a prática. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Outra das situações que muito preocupa os eleitos pela CDU é o contínuo 

exercício de propaganda do executivo sem tradução em ganhos para o município. 

Lendo as últimas notícias, percebe-se que o executivo anuncia com pompa e 

circunstância a descida do IMI para o valor mínimo (medida proposta pela CDU há já 

vários anos e que finalmente se percebe que com razão), embora, nas palavras do 

executivo, isso traduza uma redução nas receitas. Mas se atentarmos no orçamento 

de 2018, vinha inscrita a receita de 571400,00 €, enquanto que para o ano de 2019 

a receita inscrita é de 593220,00 €. Na realidade, mesmo com a redução da taxa de 

IMI, a previsão de receita aumenta, pelo que das duas uma: ou os jornalistas que 

dão a notícia inventam declarações ou trata-se de propaganda política a fazer dos 

Aljustrelenses pessoas de reduzida capacidade intelectual. -----------------------------------  

 ---------- Outro exemplo é o do encerramento da estação dos CTT. Vem agora o 

executivo municipal anunciar providências cautelares e reuniões na esperança de 

acalmar os munícipes e de os fazer pensar que está tudo a ser feito na medida do 

possível. Não está, ou melhor, não esteve. Numa ação de rua, falou o vereador e 

falou o Presidente da Assembleia Municipal para tentarem escamotear que não 

conseguiram antecipar esta situação e que agora não sabem bem o que fazer. Face 

aos exemplos de fecho de estações dos CTT em todo o país e até em concelhos 

bem próximos, deveriam ter sido envidadas uma série de ações prévias no sentido 
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de prevenir esta situação. As propaladas reuniões deviam ter sido feitas antes e a 

ação política deveria ter sido preventiva. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Mas na realidade percebe-se que esta câmara municipal anda sempre atrás 

do acontecimento. Viu-se na questão da saúde com o fecho das urgências em 

Aljustrel, viu-se na questão da qualidade do ar em que a Câmara anda 

atrapalhadamente a tentar justificar porque é que só em 2018 acordou para o 

problema e, verdadeiramente preocupante, sem garantir no entanto nenhuma verba 

neste orçamento para as questões ambientais relacionadas com a qualidade do ar, 

apesar das discussões, debates e aprovação de medidas através de deliberação 

desta Assembleia, a adotar pela Câmara, o que demonstra, mais uma vez, a real 

intenção e preocupação da edilidade para com esta problemática. -------------------------  

 ---------- Quanto à proposta de Mapa de Pessoal para 2019, a qual deverá ser 

dimensionada à realidade e capacidade do município, assim como às suas efetivas 

necessidades e valências, enferma de crónicos desequilíbrios. Desde logo, pelo 

elevado número de contratos a termo, muitos deles preenchidos há longos anos, o 

que não deixa de ser um fator de precariedade, situação ímpar no contexto dos 

concelhos vizinhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de dimensionamento do mapa de pessoal em relação à 

população do concelho, o município de Aljustrel aparece destacado no contexto dos 

municípios vizinhos quando se compara o número de técnicos superiores pelo 

número de habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda no que respeita às vagas a criar, de salientar a desnecessária abertura de 

vaga de mais um engenheiro civil, nos quadros da autarquia, tendo em conta o 

subaproveitamento dos recursos existentes. -------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU, tem procurado, com seriedade e responsabilidade, apresentar 

propostas, com o objetivo de melhorar as condições de vida da sua população. 

Salienta-se o fato do grosso deste orçamento/GOP ser exclusivamente dependente 

de oportunidades de financiamento comunitário, sem qualquer ligação numa linha de 

pensamento e ação estratégicos. Consideramos que o concelho de Aljustrel não 

pode subordinar-se a um orçamento de ocasião, remetendo para segundo ou 

terceiro plano as reais necessidades das populações e das suas comunidades. --------  
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 ---------- Em suma, podemos concluir que, em muitas matérias, não existe uma visão 

estratégica para o desenvolvimento integrado do concelho e bem-estar das 

populações, realidade que é visível nas propostas do Orçamento e GOP para 2019, 

propostas que não podem merecer o nosso voto favorável. A CDU abstém-se com a 

consciência de que este não é o orçamento de que Aljustrel precisa, nem é esta a 

estratégia necessária para inverter o estado de desânimo e imobilidade em que se 

encontra o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, Os deputados eleitos pela CDU na 

Assembleia Municipal de Aljustrel”. -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Analisando a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

2019, os eleitos pelo Partido Socialista na assembleia Municipal de Aljustrel, votam 

favoravelmente o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o ano 2019. --------   

 ---------- Este é, do nosso ponto de vista, mais um orçamento de oportunidades. 

Aljustrel é, aliás, nos últimos anos, um concelho de oportunidades. Basta observar-

se os vários indicadores que estão facilmente acessíveis: um concelho com reduzida 

taxa de desemprego, um concelho que lidera o ranking do aproveitamento dos 

fundos comunitários, um concelho onde se fixam mais famílias e empresas, um 

concelho onde a tendência demográfica negativa começa a inverter-se, entre outros.  

 ---------- Dirão alguns que são méritos externos, dirão outros que é uma situação 

circunstancial, mas a realidade é que existem múltiplos fatores que concorrem para 

que se cumpra este desígnio de um concelho de oportunidades para todos. 

Entendemos que um dos fatores com maior relevância é a dinâmica territorial que o 

município tem sabido protagonizar, que é sobejamente reconhecida pela população, 

por aqueles que aqui se querem estabelecer e pelos diversos parceiros públicos e 

privados da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este é o orçamento da oportunidade para as freguesias, honrando um 

compromisso assumido com os autarcas. É estabelecida uma nova estratégia de 

descentralização de competências para as freguesias, realizando um acordo que 

reforça a capacidade negocial na negociação de intervenções, gerindo-se melhor a 
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aplicação de fundos, aumentando, por isso, a disponibilização financeira para as 

freguesias, com base na realização das competências descentralizadas. -----------------  

 ---------- A Educação e a Ação Social são exemplos da abrangência de intervenções 

planeadas para o próximo ano. Na primeira prevê-se o alargamento do Centro 

Escolar Vipasca, respondendo a um imperativo da própria comunidade educativa, 

dotando esta infraestrutura de novos espaços para receber com maior conforto e 

capacidade os alunos do concelho. Na vertente social o município, como até aqui, 

tem mantido uma atitude próxima das suas instituições de solidariedade social. A par 

do seu investimento direto em medidas próprias como, por exemplo, a 

comparticipação de medicamentos a famílias mais vulneráveis, que será uma das 

marcas para 2019, prevê-se também o apoio no alargamento das respostas sociais 

das IPSS e na possibilidade de criação de uma resposta na área dos cuidados 

continuados, iniciativas que são contempladas neste documento. ---------------------------  

 ---------- A inclusão social norteia o espírito ideológico destes eleitos e essa é 

também uma das marcas para 2019, onde o município se empenhará na contratação 

de novos trabalhadores, priorizando o vínculo daqueles que apresentam maior 

vulnerabilidade social e, por conseguinte, mais dificuldades encontram na integração 

da sociedade e no mercado de trabalho. ------------------------------------------------------------  

 ---------- A competitividade do território é outro dos desafios que se continua a 

desenvolver neste novo ano. A realização do projeto técnico da variante à vila de 

Aljustrel, depois de um trabalho intenso de negociações que os eleitos do PS têm 

vindo a desenvolver, assim como a realização de intervenções na melhoria de Zona 

de Atividades Económicas de S. João de Negrilhos, na expansão da Zona Industrial 

de Aljustrel, na criação da Área de Acolhimento Empresarial de Ervidel e na 

construção do Centro de Negócios de Aljustrel, são certamente intervenções que 

contribuirão, ao longo dos próximos anos, para o aumento substancial da 

competitividade territorial. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não é sério dizer que existe pouca intervenção direta do município, pois a 

sua ação estende-se, como sempre, ao complemento de várias vertentes da 

estratégia de melhoria contínua da qualidade de vida das nossas populações. Quem 

assim fala esquece-se do tempo em que em Aljustrel, nasciam como cogumelos os 
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centros culturais e comunitários, os polidesportivos, entre outros. Não se trataram, 

nesse tempo, de intervenções desgarradas, mas sim do aproveitamento dos quadros 

comunitários de então, em articulação com uma estratégia de desenvolvimento. -------  

 ---------- O mesmo acontece hoje, existindo uma visão local e regional que sustenta 

as intervenções que agora priorizam, apoiadas por fundos comunitários, como por 

exemplo: a requalificação urbana dos bairros mineiros de Vale d´Oca, S. João, Plano 

e Algares, o Centro de Receção e Acolhimento do visitante do Parque Mineiro de 

Aljustrel, a instalação do Arquivo Histórico, a qualificação da zona do malacate 

Vipasca, o corredor ciclável Aljustrel – Bairros mineiros, a modernização 

administrativa do município, a promoção turística do concelho, a promoção cultural e 

a valorização da identidade local, os planos de combate ao insucesso escolar, a 

construção de estação elevatória de Águas residuais do Plano, a construção da 

ETAR do Carregueiro, a construção da conduta adutora ao reservatório do 

Carregueiro, a adaptação do Museu Municipal para uma maior acessibilidade, a 

beneficiação e modernização de infraestruturas no complexo desportivo de Aljustrel, 

a criação do passadiço do Chapéu de Ferro e a musealização da galeria mineira 

Vipasca, o alargamento do Centro Escolar Vipasca e a construção e arranjos 

exteriores da extensão de saúde de Messejana.--------------------------------------------------  

 ---------- Um orçamento municipal que, como este, incorpora um aumento de 

transferências do Estado central que é praticamente (senão totalmente), e bem, 

absorvido pela progressão de carreiras dos trabalhadores, mas que com isso 

aumenta as transferências para as freguesias, mantem um espírito muito 

colaborativo com o movimento associativo e institucional e preconiza o cada vez 

maior aproveitamento dos fundos comunitários disponíveis e ainda que se propõe 

como há 8 anos consecutivos fechar a prestação de contas com saldo positivo, só 

pode receber o nosso apoio e apreço. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, este é um orçamento sério, rigoroso e estrategicamente 

desenhado para alavancar o desenvolvimento do Concelho de Aljustrel, merece a 

nossa aprovação e deveria merecer uma aprovação coerente daqueles que 

negociando e beneficiando dos contributos do mesmo, continuam nas suas 
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instituições a direcionar a sua ação para o populismo fácil e para a priorização da 

entropia institucional, em vez do serviço às pessoas e aos territórios. ----------------------  

 ---------- As pessoas sabem que podem continuar a contar com a dedicação e 

empenho dos seus eleitos. Mas as pessoas também sabem que vão continuar a 

contar com aqueles que constantemente andam atrás do caso, da murmuração, do 

aproveitamento fácil dos mais vulneráveis, e daquilo que lhes pode trazer, ainda que 

temporário, algum protagonismo ciber-social. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os territórios avançam com todos e o nosso certamente que continuará a 

avançar com todos e todas, aqueles e aquelas, que há luz de uma estratégia de 

desenvolvimento se continuarão a empenhar fortemente nas suas missões ao longo 

do próximo ano para construir uma terra onde se possa cada vez mais viver bem! ----  

 ---------- Aljustrel, 29 novembro de 2018, os deputados eleitos pela bancada do PS na 

Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a 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 2018. -----------------------------------------------   

 ---------- 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 2018. --------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a 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 2018. -----------------------------------------------------   

 ---------- 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 2018. -------------------------------  
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 ---------- B6 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

art.º 112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ------------------------------------------------  

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

aos Municípios, de acordo com o estabelecido nos n.º4 a 8 do art.º112 do Código do 

Imposto sobre os Imóveis, definir anualmente a taxa aplicável aos prédios urbanos, 

para vigorarem no ano seguinte, entre os limites constantes na alínea c) do n.º1 do 

supra mencionado artigo, bem como estabelecer coeficientes de majoração ou 

minoração em situações particulares, e considerando que no concelho de Aljustrel 

existe um elevado número de prédios degradados, sendo manifesto o desinteresse 

da maioria dos seus proprietários pela sua reabilitação, o que consequentemente 

gera prejuízos para os imóveis contíguos e contribui para uma imagem inadequada 

do parque imobiliário do concelho, a Câmara Municipal aprovou a fixação das 

seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar em 2018 que será 

liquidada em 2019: --------------------------------------------------------------------------------------- .  

 ---------- 0,3% para os prédios urbanos previstos na alínea c) do n.º1 do artigo 112º 

do  Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; ------------------------------------------------  

 ---------- Fixar a majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, 

nos termos do n.º8 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 

 ---------- Fixar uma redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, 

nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 

 ---------- Fixar a minoração de 15% para as novas construções, destinadas a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo, em zonas urbanas das 

freguesias de São João de Negrilhos, Messejana, Ervidel e das localidades de Rio 

de Moinhos, Carregueiro e Corte Vicente Anes;  -------------------------------------------------  

 ---------- A não aplicação da majoração a quem faça prova da incapacidade financeira 

(todos os proprietários ou usufrutuários inscritos na matriz predial) para recuperar 

edifícios em mau estado de conservação. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º1 do 

artigo 33, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, torna-se necessária a sua aprovação pela 

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

aprovar a proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis a 

aplicar em 2018 e que será liquidada em 2019. ---------------------------------------------------  

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

 ---------- “Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, votam 

favoravelmente a redução da Taxa de IMI dos prédios urbanos para a taxa mínima, 

ou seja para os 0,3%. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este sentido de voto não poderia ser outro, na medida em que desde 2014, 

ano em a autarquia viu aumentar consideravelmente a receita do IMI para o valor 

mais alto de sempre, devido à reavaliação dos imóveis, que os eleitos da CDU vêm 

propondo essa redução para a taxa mínima, quer em reuniões de Câmara, quer nas 

reuniões da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Embora o PS sempre tenha votado contra esta proposta, os eleitos da CDU 

congratulam-se agora com o facto de o executivo reconhecer, passados alguns 

anos, a valia das propostas da CDU, bem como o reconhecimento de que havia 

margem orçamental para que essa medida fosse implementada. ---------------------------  

 ---------- Ainda assim, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal consideram que 

esta medida peca por tardia, uma vez que, se a mesma tivesse tido lugar em 2014, 

altura em que as famílias viram agravadas as suas despesas com o IMI, ter-se-ia 

aliviado desde logo o esforço financeiro das famílias, repondo assim alguma justiça. 

Não deve deixar de se referir, no entanto, que, apesar desta alteração, o Orçamento 

Municipal, prevê que em 2019 as receitas com IMI venham a ter, ainda assim, um 

acréscimo em comparação com o ano de 2018. --------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, os membros eleitos pela CDU na 

Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “A bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel 

aprova a proposta do executivo municipal, relativa à aplicação da taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis no município de Aljustrel para o valor mínimo de 0,3% para 

os prédios urbanos, previstos nos termos da lei, uma vez que assim, se honra o 
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compromisso assumido com os cidadãos do concelho aquando da reavaliação dos 

imóveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sempre se afirmou que se houvesse remanescente do valor habitualmente 

arrecadado pelo município na aplicação na taxa, apesar de em 2015, ter sofrido um 

desagravamento para 0,325% em relação aos 0,4% desde sempre aplicados pela 

CDU, o município reduziria progressivamente a taxa, até que ajustasse o valor, nos 

parâmetros que a lei o define, para honrar o compromisso assumido e apoiar as 

famílias do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Só quem de forma leviana, irresponsável e sem qualquer experiência de 

gestão rigorosa, pretende fazer para a sua mensagem pode afirmar coisa contrária. 

Trata-se de com responsabilidade gerir os recursos que são de todos, e não de 

entrar em populismos e facilitismos, que sabemos poderiam trazer alguma 

valorização em anos eleitorais, coisa que sempre recusámos e continuaremos a 

recusar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, os membros eleitos pelo PS na 

Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida foi pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto 

referindo que, de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 

de setembro, os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao 

limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre 

o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do 

rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em 

território português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 

nesse território. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim deve solicitar-se à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do art.º25º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, autorização para que seja fixada para o exercício de 

2018 (a cobrar em 2019), a taxa de derrama de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º 

da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do 
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imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e ainda, de acordo com o 

n.º 4 do art.º 18, conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

Setembro, autorização para conceder isenção às empresas com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €.  ----------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação, a bancada da CDU entregou na hora uma 

proposta alternativa para a fixação da derrama, semelhante á apresenta em sessão 

de câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passando-se à votação do ponto, tendo por base a proposta remetida pela 

Câmara Municipal, a Assembleia deliberou por maioria, com a abstenção da 

bancada da CDU, aprovar a proposta de fixação da derrama para o exercício de 

2018 (a cobrar em 2019). --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “A Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel 

aprova a proposta do executivo municipal relativa à aplicação da taxa da Derrama no 

Município de Aljustrel que prevê lançar anualmente uma derrama até 1,5% sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de imposto, e a isenção às empresas com 

volume de negócios abaixo de 150.000€. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Esta situação parece-nos da maior justiça, uma vez que valoriza e apoia as 

pequenas e médias empresas do concelho e taxa aquelas que apresentam maiores 

lucros tributáveis. Não nos parece correto que uma empresa que tendo lucros 

consideráveis, só porque se fixou recentemente no território tenha que beneficiar de 

alívios fiscais por parte do município. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- A estratégia de desenvolvimento e de captação de empresas para o 

concelho de Aljustrel, não depende da nossa capacidade de alívios fiscais daqueles 

que detêm lucros na sua ação económica, mas sim da capacidade de dotar o 

território de condições físicas e de planeamento urbano para as receber e auxiliar o 

seu inicio de atividade com relativa facilidade como tem acontecido e continua a 

acontecer, situação que coloca Aljustrel num patamar de desenvolvimento acima da 

média dos concelhos da região. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de novembro de 2018, os membros eleitos pelo PS na 

Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B8 – Fixação da participação variável no IRS. --------------------------------------  

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

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, os 

municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior, e que, de acordo com o n.º2 do 

mesmo artigo, essa participação depende da deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim a Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 25 da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, que seja fixada para o exercício de 2019, a 

participação de 5% no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). -------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade que seja 

fixada para o exercício de 2018, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos 

das Pessoas Singulares (IRS). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação da alteração ao Regulamento Municipal das 

Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas. -----------------------------------   

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

Municipal das Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas. -------------------  

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

alteração ao Regulamento Municipal das Taxas e Outras Receitas Municipais e 

Tabela de Taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação e votação da nomeação do Revisor Oficial de Contas, 

nos termos do n.º 1 do Art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 03/09. ------------------------------  

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

em consideração a necessidade de nomear um auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas do Município de Aljustrel, propõe-se, em conformidade 

com o disposto no n.º1 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a 

Assembleia Municipal delibere no sentido de nomear a empresa Auren Auditores & 

Associados, SROC, S.A., como revisor oficial de contas do Município de Aljustrel. ----  
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 ---------- Colocada à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

nomear a empresa Auren Auditores & Associados, SROC, S.A., como revisor oficial 

de contas do Município de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- B11 – Apreciação da alteração ao Regulamento do PDM. ----------------------  

 ----------  Foi ainda presente para apreciação a proposta de correção da redação da 

alínea a) do n.º6 do artigo 26º do Regulamento do PDM, aprovada em reunião de 

câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B12 – Apreciação e votação da Proposta de desafetação de parcela de 

terreno do Domínio Público Municipal. -----------------------------------------------------------  

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

Município de Aljustrel pretende efetuar uma permuta entre uma parcela de terreno 

pertencente ao domínio público da Câmara Municipal, com a área de 719,17m2 e 

uma parcela de terreno com a área de 719,17m2, a desanexar do prédio rústico 

inscrito na matriz cadastral sob o n.º 65 da secção J, propriedade do Sr. Carlos 

Alberto Candeias Neves Cabeça; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a parcela de terreno a ceder pelo Município pertence ao 

domínio público municipal, que é caraterizado pela sujeição a um regime especial 

que tem em vista a salvaguarda e a realização de interesses públicos de 

coletividade, e por se tratar de uma área do domínio público do município, esta 

apenas poderá ingressar no comércio jurídico, desde que seja desafetada do 

domínio público municipal e integrada no domínio privado do Município. ------------------  

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

desafetação do domínio público municipal de uma parcela com a área de 719,17m2, 

de forma a integrá-la no domínio privado municipal. ---------------------------------------------  

 ---------- B13 – Apreciação da atividade da Câmara. ------------------------------------------  

 ---------- B14 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 13 e 14 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. --------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara abordou resumidamente os principais assuntos 

de interesse municipal, que constavam no relatório de atividades antecipadamente 

distribuído aos membros da assembleia municipal, com principal destaque para as 
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intervenções de recuperação da zona mineira de vale d’oca onde se engloba o 

antigo campo das minas e também para as intervenções que irão ter início no 

próximo ano nas diversas zonas de atividades económicas.  ---------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre, aproveitando este momento solicitou ao 

executivo esclarecimentos acerca das intervenções da câmara no âmbito do apoio 

às intervenções urbanísticas para as pessoas com mobilidade reduzida, uma vez 

que esta questão já foi por diversas vezes levantada em outras sessões. Solicitou 

ainda ao executivo um relatório do Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo, 

com as tarefas e disponibilidades de transportes às coletividades, e igualmente das 

viagens do executivo e deslocações ao longo do ano. ------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara por sua vez referiu que em relação aos 

trabalhos no âmbito das alterações aos aspetos que condicionam a mobilidade às 

pessoas com locomoção reduzida foi aprovada uma candidatura no âmbito dos 

museus, e que em breve terão inicio estes trabalhos, continuando-se a desenvolver 

um trabalho de levantamento e progressiva alteração urbanística nos locais mais 

problemáticos no concelho, existindo um trabalho que tem que ser continuado ao 

longo do tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B15 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Não houve intervenções neste período da ordem do dia. ----------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação da minuta da ata, o Sr. Presidente da 

Assembleia desejou a todos o membros, executivo, funcionários e respetivas 

famílias votos de um feliz ano 2018. ------------------------------------------------------------------  

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

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º8/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018 
31 
 

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

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

a sessão eram 01:30 horas do dia 30 de novembro de 2018. ---------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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