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- ATA N.º 06/2018 - 

 

 ---------- Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no Centro 

Sócio Cultural de São João de Negrilhos, em Montes Velhos, reuniu ordinariamente 

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

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

 ---------- 1º Secretário:  --------------------------- Lélia Isabel Martins Guerreiro Pancada  

designada para desempenhar as funções, uma vez que se verificou a falta da 1ª 

Secretária da mesa da Assembleia Municipal -----------------------------------------------------  

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

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

 ---------- João Manuel Rego Mendinhos Afonso, substituído por Sandrina Vaz Gramito 

Piteira; -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria da Graça Góis Belchior, substituída por José Francisco Silva Torres; --  

 ---------- Luís Gabriel Tonim Zarco Rebola Neto, substituído por Maria Luisa 

Guerreiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Liliana Isabel Nobre Mendes, Presidente da Junta de Freguesia de 

Messejana, substituída por Marisa Gonçalves.  --------------------------------------------------  

 ---------- 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, João Carlos Soares Mestre e Pedro 

Miguel Pacheco da Silva Amieiro. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 20:00 horas, com os pontos 

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação do Regulamento de Funcionamento e Utilização 

do Parque de Estacionamento na Avenida da Liberdade, em Aljustrel. --------------------  

 ---------- B3 – Eleição de 1 cidadão eleitor para integrar a Comissão de Proteção das 

Crianças e Jovens (CPCJ). -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B5 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 28/06/2018 depois de transcrita foi 

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

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

 ---------- Os membros Sandrina Vaz Piteira, José Francisco Torres, Maria Antonieta 

Assunção Batista, José Soares Baião, Maria Luisa Guerreiro, Marisa Gonçalves e 

Rui Faustino não participaram na votação, por não terem estado presentes na 

sessão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte declaração de 

voto: ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Relativamente ao que consta na ata n.º5/2018 de 28 de junho, 

nomeadamente ao que se refere sobre “Declaração de voto” e Posição da Bancada 

da CDU, eu como Presidente deste órgão, a casa da Democracia no nosso 

concelho, considero o seguinte: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pela CDU descrevem situações que não correspondem à 

realidade, promovendo a confusão de ideias; -----------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU referem-se aos elementos do público (intervenção do 

público), referindo o artigo 27º do Regimento que fixa a duração máxima de 

intervenção do público em 30 minutos e por cidadão em 10 minutos. Saliente-se que 

em todos os regimentos anteriores desta Assembleia o tempo de intervenção por 

cada cidadão foi de 5 minutos. Saliente-se também, que em mais que uma sessão, 
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inclusive numa intervenção do público, chegou a 120 minutos, demonstrativo da 

abertura democrática desta assembleia, contrariando claramente o que se refere e 

faz passar. Contrariando até mesmo o Regimento para permitir que os cidadãos 

possam explanar o seu raciocínio. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU colocam em causa a transcrição das atas sem qualquer 

justificação, quando a mesma é elaborada pela Técnica Superior designada para o 

efeito, pela 1ª secretária da mesa e inclusive pela 2ª secretária da mesa eleita pela 

bancada da CDU. E ainda, para integrar eventuais lacunas nas atas, as mesmas são 

enviadas para membros das bancada da CDU para efetuarem a suas propostas, que 

basicamente são todas aceites pela mesa. Considero mesmo que se está a colocar 

em causa o trabalho de quem elabora as atas e a abertura democrática que tem sido 

dada pelo Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à declaração de voto sobre a convocação da Assembleia 

Municipal Extraordinária a assinalar o dia do Município de Aljustrel a 13 de junho, 

como Presidente deste órgão, lamento este tipo de postura, pois quando os 

momentos devem ser de união e de elevação para o nosso concelho, pelo que 

anexo à presente ata toda a troca de correspondência para o efeito, afirmando que o 

Regimento é claro em todo o seu capitulo VIII, principalmente no seu artigo 68º que 

define de forma objetiva a sessão solene a assinalar o dia do Município com o tema 

principal “Concelho de Aljustrel, Passado, Presente e Futuro”, com o objetivo de 

valorizar o Passado, a nossa identidade; viver o Presente e pensar o Futuro, com 

estratégias definidas e sustentadas. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Evoca também o nosso dia, daí fazer-lhe referência ao artigo 69º, com um 

respeito especial e como evocação do nosso Feriado Municipal.” --------------------------   

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

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

favoravelmente a ata da sessão ordinária realizada a 28 de junho do corrente ano, 

reiterando a forma como o presidente da mesa e as suas secretárias tem dirigido os 

trabalhos, assim como valorizamos a forma como a técnica superior designada para 

o efeito, tem demonstrado o seu empenho na melhor interpretação do sentido das 

discussões, vertidas para as atas das sessões até aqui realizadas. -----------------------  
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 ---------- Esta bancada não se revê nas constantes tentativas de boicote à normal 

condução dos trabalhos, ora pela evocação de preceitos regimentais, ora pelo uso 

do tempo largamente ultrapassado na abordagem de questões que em grande parte, 

pouco ou nada contribuem para o interesse dos nossos concidadãos, até com 

demasiada benevolência do presidente da mesa, ultrapassando largamente, do 

ponto de vista desta bancada, qualquer abertura democrática que pretendesse 

introduzir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tais factos revelam claramente o desinteresse pelas questões essenciais, 

em detrimento de questões menores que, de forma alguma, podem servir para 

credibilizar este órgão de representação democrática. -----------------------------------------  

 ---------- A representação politica neste órgão, expressa bem a vontade do povo do 

concelho que ainda há menos de um ano se manifestou livremente, por isso 

considera-se que abordagens menos próprias constituem um total desrespeito pelo 

voto do povo do concelho. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O trabalho de acompanhamento e fiscalização desta assembleia, não pode 

ser confundido com a tentativa de criação de “casos” que apenas servem para 

instalar a desordem e o mau ambiente. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Momentos como a evocação do feriado municipal, como a evocação do 25 

de abril, ou ainda como a participação dos jovens através da assembleia municipal 

jovem, são momentos que devem contribuir para o fortalecimento das bases da 

democracia no concelho, não podem, nem devem, servir para que se criem 

divergências, nem para que se instale o permanente ambiente de tensão entre 

forças, que deveriam ter mais que convergir do que divergir. --------------------------------  

 ---------- As forças políticas assumem aos olhos da população, muitas vezes, a 

identidade dos seus representantes, por isso importa que todos possamos contribuir 

para o engrandecimento da ação politica, com o exemplo, com a dedicação e com a 

elevação no debate democrático. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- São João de Negrilhos, 06 de setembro de 2018, a bancada do Partido 

Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel.” ------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Neste período o Sr. Presidente da Assembleia apresentou o expediente que 

constava do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 3 de setembro de 2018 do membro da Assembleia 

Municipal João Afonso a informar que não pode comparecer na sessão da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 3 de setembro de 2018 do membro da Assembleia 

Municipal Luis Neto a informar que não pode comparecer na sessão da Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 3 de setembro de 2018 do membro da Assembleia 

Municipal Graça Belchior a informar que não pode comparecer na sessão da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 11 de julho de 2018 do Conselho Municipal de Educação a 

enviar convocatória para uma reunião ordinária no dia 19 de julho. -------------------------  

 ---------- E-mail datado de 16 de julho de 2018 da CIMBAL a enviar a Tomada de 

Posição Pública da CIMBAL acerca do o seu descontentamento sobre a forma como 

este território tem sido tratado pelos sucessivos governos. ------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 17 de julho de 2018 do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a 

dar conhecimento dos seguintes Projetos de Lei apresentados na Assembleia da 

República: Projeto de Lei n.º 530/XIII/2ª – que estabelece a oferta alternativa de 

bebida vegetal, no âmbito do programa de leite escolar; Projeto de Lei n.º 531/XIII/2ª 

– que estabelece a promoção de fruta e outros produtos alimentares saudáveis nos 

bufetes/bares escolares; Projeto de Lei n.º 586/XIII/2ª -  que garante a 

disponibilização de bebidas vegetais no serviço de bufete escolar. -------------------------  

 ---------- E-mail datado de 17 de julho de 2018 do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a 

dar conhecimento do Projeto Resolução sobre Medidas para Promover a qualidade 

da refeições escolares. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 24 de julho de 2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, a 

dar conhecimento do Projeto Resolução sobre a recuperação da profissão de 

guarda-rios, com o número adequado de recursos humanos necessários à 

preservação e fiscalização dos recursos hídricos. ------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 24 de julho de 2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a 

dar conhecimento do Projeto de Lei que determina a não repercussão sobre os 

utentes das taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo. ----  

 ---------- E-mail datado de 16 de agosto dos Deputados Municipais eleitos pela 

bancada da CDU na Assembleia Municipal a solicitar esclarecimentos sobre a 

legitimidade da Câmara Municipal alterar a tabela de preços unilateralmente. -----------  

 ---------- E-mail datado de 06 de setembro, a enviar resposta aos deputados eleitos 

pela bancada da CDU acerca da legitimidade da Câmara Municipal para alterar a 

tabela de preços. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 336/2018, datado de 20 de agosto de 2018 da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel, a solicitar a nomeação de um cidadão 

eleitor para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel. ------------------  

 ----------  E-mail datado de 22 de agosto de 2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

a enviar a resposta ao Ministério da Saúde sobre a “Carência de enfermeiros no 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 30 de agosto de 2018, do Gabinete de Apoio ao Ministro 

da Administração Interna, a dar conhecimento da carta do Ministro da Administração 

Interna acerca da Lei quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª AM/08/2018 datado de 30/08/2018, a remeter aos deputados 

municipais o entendimento da mesa acerca do requerimento apresentado pelos 

deputados eleitos pela bancada da CDU na Assembleia Municipal para a 

convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia alusiva à qualidade do ar 

em Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 03 de setembro dos Deputados Municipais da CDU a 

solicitar a inclusão no período da Ordem do Dia do tema: “Lei-quadro da 

transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Face ao requerido o Sr. Presidente da Assembleia solicitou autorização à 

mesa para se colocar à votação a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos:  
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 ---------- Apreciação da Lei-Quadro da Transferência de competências para as 

Autarquias locais e para as entidades intermunicipais -------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade incluir o ponto na 

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

 ---------- A bancada da CDU, por parte do membro Manuel Nobre, teceu algumas 

considerações, apresentando de seguida uma proposta de tomada de posição da 

Assembleia Municipal acerca da Transferência de Competências, que foi enviada 

antecipadamente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A Lei das Finanças Locais (Lei nº 73/2013) alterada pela lei nº 51/2018 e a 

Lei da transferência de competências para as autarquias, Lei nº50/2018, aprovadas 

no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do 

poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando 

novos e sérios problemas á gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos 

problemas das populações. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados 

à legislação agora em vigor que, no acto de promulgação, o Presidente da República 

referenciou: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias 

locais de atribuições até este momento da Administração Central; --------------------------  

 ---------- - o inerente risco de essa transferência poder ser lida como ,mero alijar de 

responsabilidades do Estado; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre 

autarquias locais; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência 

mediata no rigor das finanças públicas; -------------------------------------------------------------  

 ---------- - o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja 

essencial o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das 

intervenções públicas. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das 

insuficiências e erradas opções adoptadas na Lei. -----------------------------------------------  
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 ---------- Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidos 

para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação 

semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações 

de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder 

Local. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A lei considera transferidas todas as competências, prevendo que os termos 

concretos da transferência em cada sector (educação, saúde, cultura, freguesias e 

outras) resultará de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros – ou seja, um 

verdadeiro “cheque em branco” ao Governo para legislar em matéria da competência 

originária da Assembleia da República. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e 

confere às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas 

competências por deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção á 

DGAL nos seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a 

transferência em 2019; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência 

em 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A partir de 1 de Janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as 

competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, 

humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a 

transferir, as condições e as suas implicações (só descortináveis com a publicação 

de cada um dos Decretos-Lei) conduzem a que, responsavelmente e na defesa dos 

interesses quer da autarquia quer da população, se não devam assumir, a partir de 1 

de Janeiro de 2019, as novas competências. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal de Aljustrel reunida a 6 de Setembro de 2018 

delibera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Não aceitar a transferência de competências da Administração Central em 

2019, nos termos do artigo 4º nº2 a) da Lei nº50/2018. -----------------------------------------  
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 ---------- 2. Comunicar à DGAL nos termos do artigo 4ª nº2 a) da Lei nº50/2018 a 

presente deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel” -----------  

 ---------- De seguida pediu a palavra o membro Rui Faustino, pela bancada do PS, 

que teceu algumas considerações sobre a proposta de tomada de posição 

apresentada, remetendo para os pareceres da Direção Geral das Autarquias Locais 

e para a informação complementar do gabinete do Ministro da Administração 

Interna, referindo ainda que na sua interpretação da lei, e de acordo com a 

interpretação das entidades legais, a delegação de competências só se 

consubstancia ou não, depois da aprovação dos diplomas setoriais previstos, de 

acordo com o estabelecido no artigo 44º da lei 50/2018 de 16 de agosto. Por fim o 

mesmo membro solicitou à mesa que concedesse a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara a fim de clarificar esta situação, uma vez que lhe parecia que para cumprir o 

preceito, a proposta de deliberação sobre a assunção ou não da transferência de 

competências deveria ser primeiramente proposta pela câmara municipal e só 

depois a assembleia se pronunciaria. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara, usando da palavra que lhe foi concedida pela 

mesa, referiu que esta votação a acontecer seria totalmente extemporânea, uma vez 

que ainda hoje, decorriam reuniões para preparar com a Associação Nacional de 

Municípios estes diplomas setoriais. Referiu ainda o Sr. Presidente da Câmara que 

com esta posição a maioria não estava a enganar ninguém, mas sim a tomar uma 

decisão consciente e ponderada sobre um assunto que ainda está sob a mesa de 

negociações, reforçando que por outro lado é a câmara que tem que decidir e depois 

remeter para votação na assembleia municipal, cumprindo assim a legalidade do 

processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pediu ainda a palavra o membro Renato Paulo que referiu ver com 

estranheza que seja publicada uma lei e que depois um ministro se venha sobrepor 

e dizer que a mesma lei não é para cumprir.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a 

favor da bancada do PS e 7 votos contra da bancada da CDU rejeitar a tomada de 
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posição acerca da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais apresentada pela bancada da CDU. ---------  

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

 ---------- “Rejeição da Votação da tomada de posição da Assembleia Municipal 

acerca da Lei n.º 50/2018, Lei-quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais -------------------------------------------  

 ---------- Considerando a análise efetuada por esta bancada relativa ao assunto em 

apreciação, a mesma toma a decisão de rejeitar qualquer deliberação acerca da 

assunção ou não da transferência de competências, conforme é proposto pela lei-

quadro n.º 50/2018 de 16 de agosto. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta posição fundamenta-se em duas questões muito concretas, a primeira 

porque o órgão executivo deste município ainda não deliberou nenhuma posição 

concreta relativa a este assunto e a segunda, que tem por base a interpretação do 

nº. 1 do artigo 44 da lei n.º 50/2018, que remete para a produção de efeitos da 

mesma legislação após aprovação dos diplomas legais de âmbito setorial. --------------  

 ---------- Em suma, não obstante a necessidade que emana da lei no sentido de a 

mesma produzir efeitos após publicação dos diplomas setoriais, existem ainda dois 

pareceres um do gabinete do ministro da administração interna e outro da Direção 

Geral das Autarquias Locais, que não se sobrepondo á lei, clarificam a interpretação 

que esta bancada também efetuou ao presente diploma legal, considerando-se 

assim extemporânea qualquer deliberação deste órgão autárquico, sem a aprovação 

dos diplomas setoriais. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- S. João de Negrilhos, 06 de setembro 2018, os membros eleitos pela 

bancada do PS na Assembleia Municipal de Aljustrel.” -----------------------------------------  

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

 ---------- Durante muitos anos, recuando ao ano de 2013, o governo (PSD/CDS) 

tentou avançar para um modelo de municipalização sob a capa de transferências de 

competências para as autarquias locais.   ----------------------------------------------------------  

 ---------- Entre as várias áreas, previa-se transferir competências e responsabilidades 

em matéria de saúde, cultura, educação, segurança, etc. Acontece que naquela 

altura o modelo foi feito para que as autarquias que tivessem interesse em receber 
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essas competências teriam obrigatoriamente de se pronunciar favoravelmente. 

Algumas aceitaram, mas o certo é que o processo acabou por não andar, porque se 

verificou uma oposição construtiva e lúcida de quem quis acautelar o caminho que 

se estava a tomar, conscientes de que se iriam criar serviços públicos a várias 

velocidades, ou seja, municípios do interior com menor capacidade, dimensão ou 

perfil, teriam uma resposta pública com uma qualidade diferente de outros que, dada 

a sua dimensão ou capacidade financeira. Paralelamente, estas medidas 

contrariavam, e contrariam, a Constituição da República Portuguesa, uma vez que, a 

concretizar-se estas transferências, seriam criados serviços e respostas públicas a 

vários níveis quando as mesmas devem ser universais. Na altura várias forças 

políticas (PCP, PEV, PS, BE) criticaram o processo e o mesmo não teve 

continuidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Agora, fruto do entendimento de PS e PSD, está-se a avançar para uma 

coisa semelhante, mas com particularidades curiosas, os municípios que não se 

pronunciarem até dia 15 de setembro sobre esta proposta, aceitam a transferência 

de competências em questão.   ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei 50/2018 de 16 de agosto, no seu artigo 4º, ponto 2, alínea a) refere 

que até dia 15 de setembro as autarquias locais que não pretendam a transferência 

de competências no ano de 2019 deverão comunicar a não aceitação à Direção 

Geral das Autarquias Locais (DGAL), após prévia deliberação dos seus órgãos 

deliberativos, isto é, só depois deste órgão, Assembleia Municipal, deliberar, com 

este pormenor que é, se o município não disser nada considera-se que aceita a 

transferência de competências.   ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda a mesma Lei, refere que, se um determinado município se pronunciar 

até 15 de setembro de 2018 que não aceita esta transferência, em 2019 terá de se 

pronunciar novamente em 30 de Junho. Caso não aceite, terá de se pronunciar 

novamente em 2020, e em 2021 consideram-se aceites as transferências, quer os 

municípios concordem ou não. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que ainda não se conhecem os diplomas sectoriais, que 

irão esclarecer que competências serão transferidas nas diversas áreas (saúde, 

educação, segurança, cultura, habitação, estradas nacionais, etc) e o respetivo 
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envelope financeiro, achamos que é de grande irresponsabilidade esta Assembleia 

aceitar já, de forma cega e irreversível, estas transferências de competências. ---------  

 ---------- Apesar dos eleitos do PS, através do teor de um e-mail de um responsável 

do governo que circulou, quererem passar a ideia que estas datas seriam alteradas, 

a verdade é que não é um e-mail que se sobrepõe a uma Lei-quadro. ---------------------  

 ---------- O município de Aljustrel ao aceitar estas competências passará 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.   ---------------  

 ---------- Muitas outras autarquias já afirmaram que vão rejeitar, neste primeiro 

momento, de forma prudente, esta transferência de competências, até porque não 

há garantias do adequado financiamento por parte do Governo. -----------------------------  

 ---------- Fica bem expresso o desrespeito desta Assembleia pelas suas próprias 

deliberações e consensos, a enorme desconsideração pela posição assumida por 

este órgão na sua reunião de 27 de abril do corrente ano, através de Moção 

aprovada por unanimidade onde se deliberou: ----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Reclamar uma descentralização efetiva, condição essencial para o 

desenvolvimento local e regional, que assegure o reforço da coesão nacional e de 

solidariedade inter-regional e promova a eficiência e eficácia da gestão pública, 

garantindo e aprofundando os direitos das populações;  ---------------------------------------  

 ---------- 2 - Reiterar a exigência de criação das regiões administrativas enquanto 

factor indispensável a um processo coerente de delimitação de responsabilidades 

entre os vários níveis de administração, a uma reforma democrática de 

administração e à defesa da autonomia dos municípios e das freguesias;  ---------------  

 ---------- 3 - Rejeitar a transferência de competências que, subordinando a satisfação 

de legítimos direitos e justas expectativas das populações às contingências e 

desigualdades inerentes aos diversos graus e características do desenvolvimento 
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local, prejudique a universalidade dos direitos sociais constitucionalmente 

protegidos;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Expressar as maiores reservas quanto a transferências de competências 

de mera execução (física e financeira) mantendo o poder de decisão, em última 

instância, no Governo e na Administração Central e generalizando formas de tutela 

efetiva com a corrosão e progressiva destruição da autonomia do Poder Local;  -------  

 ---------- 5 - Rejeitar qualquer nova transferência de atribuições e competências sem 

a garantia comprovada da dotação das autarquias com os meios indispensáveis ao 

seu pleno exercício, presente e futuro. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O que está agora em causa é o facto desta Assembleia Municipal, numa 

atitude correta, lúcida e em defesa dos interesses das populações, rejeitar já esta 

transferência de competências, até existir uma aclaração por parte do Governo 

sobre o que será transferido para os municípios, e depois num segundo momento, 

tomará a decisão que entender, e os eleitos pela CDU estarão cá para discutir essas 

questões. Caso contrário, ficarão os eleitos pelo PS com o ónus e a 

responsabilidade desta decisão leviana. ------------------------------------------------------------  

 ---------- S. João de Negrilhos, 06 de setembro 2018, os membros eleitos pela 

bancada da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel.” ---------------------------------------  

 ---------- Ainda no período de antes da ordem do dia, foi apresentada pelos eleitos 

bancada da CDU a seguinte Declaração para a ata referente às alterações à tabela 

de taxas e licenças: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Foi discutida e aprovada, pela Câmara Municipal, em junho último, a 

alteração à Tabela de Taxas e Licenças, a qual não teve o voto favorável dos 

vereadores da CDU, visto ser intenção do executivo municipal impor os aumentos de 

1200%, 900%, 700%, 560%, 400%, e tantos outros superiores a 100%, sendo o 

aumento médio situado nos 215%, algo que entendemos ser absolutamente 

inaceitável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um exemplo disso são os valores praticados nas Piscinas Municipais 

descobertas, cujas alterações das taxas são de um atroz aumento. ------------------------  

 ---------- Acresce que, para além dos desmedidos aumentos, estas alterações 

revelam ainda outra faceta inquietante, que é a possibilidade de alteração da postura 
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do município em relação à cooperação com as entidades e com a população em 

geral. O executivo, desta forma, termina com a isenção de pagamento, nas piscinas 

e no ginásio, a pessoas com 65 anos ou mais, prevista em regulamento próprio 

desde 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prevê ainda acabar com a isenção de pagamento a entidades do concelho, 

como a GNR, os Bombeiros, ou o Centro de Saúde. Deixará de haver, como havia, 

uma discriminação positiva entre entidades do concelho e fora do concelho. ------------  

 ---------- Em suma, constata-se um retrocesso e um claro desincentivo à promoção 

das práticas desportivas e de saúde, tendo em conta os aumentos e alterações 

introduzidas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo esta bancada, na última sessão da Assembleia Municipal, colocado 

ao Sr. Presidente da Assembleia estas questões, as mesmas continuam sem 

esclarecimento, assim como aguardamos resposta ao email enviado ao presidente 

da Assembleia Municipal no passado dia 16 de agosto, com destaque para a 

eliminação da isenção de pagamento de entrada nas piscinas municipais pelos 

munícipes com mais de 65 anos, a qual está a ser aplicada, pela Câmara Municipal, 

sem ter sido discutida em sede de Assembleia Municipal, o que representa uma 

alteração ao regulamento existente, sob pena de ser nula. ------------------------------------  

 ---------- Desta forma, voltamos a insistir na falta de esclarecimentos e de empenho 

do Presidente da Assembleia Municipal em tempo útil, uma vez que a época balnear 

está findar, devendo as questões colocadas por esta bancada continuarem sem 

integral resposta, sendo a responsabilidade por eventual atropelo à legalidade da 

responsabilidade do Sr. Presidente da Assembleia. ---------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de Setembro de 2018, os membros eleitos pela CDU na 

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

 ---------- De seguida foi apresentado por parte da bancada do PS um requerimento 

solicitando incorporação de um ponto na ordem do dia, para a criação de uma 

Comissão para apreciação de assuntos relacionados com o ambiente e saúde no 

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

 ---------- Face ao requerido o Sr. Presidente da Assembleia solicitou autorização à 

mesa para se colocar à votação a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos:  
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 ---------- Apreciação e votação da Constituição da Comissão Permanente da 

Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde ---------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia deliberou por unanimidade incluir o ponto 

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

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

parte da bancada da CDU a Moção “Pela preservação de sobreiros e azinheiras no 

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

 ---------- Colocada à votação foi a mesma aprovada por unanimidade, tendo a 

bancada do PS apresentado a seguinte declaração de voto: ---------------------------------  

 ---------- “O regadio é uma realidade no nosso concelho há 50 anos, com o 

aproveitamento hidroagrícola do Roxo, sendo que hoje através do projeto de 

Alqueva surgiram novas culturas que vão emergindo, modificando visivelmente o 

nosso território em termos paisagísticos. ------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, prevê-se o abate de inúmeras espécies como as azinheiras e 

sobreiros, não ficando esta bancada á margem das possíveis preocupações que 

esta situação pode acarretar. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Devem os organismos responsáveis, como o Instituto de Conservação da 

Natureza e Florestas (ICNF) e o Ministério da Agricultura apresentar os critérios 

explícitos para o abate das referidas árvores. -----------------------------------------------------  

 ---------- A bancada do partido socialista perante a moção apresentada vota 

favoravelmente, reiterando a sua preocupação com as referidas intervenções, pelo 

risco de árvores que podem ser conservadas, devendo no entanto ser acautelados 

os princípios da conservação do ecossistema com a diversificação da base 

económica agrícola. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O desenvolvimento regional, deve saber acautelar os dois vetores, o da 

preservação do ecossistema do Alentejo, com a valorização do sobreiro e da 

azinheira, e o vetor do desenvolvimento económico, por via da fixação de novas 

indústrias e de novas formas de explorar a terra, tirando dela o benefício que permite 

aos nossos concidadãos, aumentar os níveis de qualidade de vida desejáveis, 

contribuindo para inverter a tendência demográfica que leva ao despovoamento no 

interior do país. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- S. João de Negrilhos, 06 de setembro 2018, a bancada do PS” -------------------  

 ---------- Por fim a bancada da CDU apresentou um voto de pesar pelo falecimento do 

Poeta Aljustrelense Luís Amaro: -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Faleceu no passado dia 24 de agosto o poeta aljustrelense Luís Amaro, 

figura destacada das letras portuguesas. Luís Amaro foi um insigne cidadão que 

angariou o respeito de figuras destacadas, como por exemplo, poetas, escritores, 

jornalistas, críticos literários, etc., suportado pelo seu inigualável estatuto de 

estudioso e publicista, fruto de uma continuada aprendizagem de autodidacta mas 

também por razões assentes nos ricos e diversificados convívios com vultos 

firmados da literatura portuguesa. Seria extenso enumerar as referências elogiosas 

proferidas a seu respeito, designadamente a propósito da sua poesia, mas também 

da sua competente actividade na revista Colóquio/Letras da Fundação Calouste 

Gulbenkian ao longo de mais de 25 anos consecutivos (1971 – 1996). --------------------  

Luís Amaro era um homem extremamente humilde e avesso aos holofotes da fama, 

talvez por essa razão, o seu prestígio passou despercebido, mas contudo, tal facto 

não ensombra a riqueza da sua personalidade. A comprová-lo está a oportuna 

homenagem feita pelo Presidente da República de então, ao atribuir-lhe o grau de 

Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique em 10 de junho de mil, novecentos 

e noventa e três. Posteriormente, a Câmara Municipal de Aljustrel em reunião 

ordinária de 23 de Julho de 2008, deliberou atribuir o seu nome à Biblioteca 

Municipal de Aljustrel. Após a sua morte recente, muitas foram as palavras elogiosas 

proferidas pelo mais alto dignitário da nação e pelo Ministro da Cultura para além de 

inúmeras personalidades que acompanharam com interesse o seu percurso de vida. 

Ao enaltecermos esta ilustre figura do nosso concelho e simultaneamente manifestar 

o pesar pelo seu falecimento, renovamos aqui um apelo para que o propósito então 

justamente assumido pelo seu executivo camarário se cumpra, ou seja, que o seu 

nome seja perpetuado na importante estrutura do livro e da leitura que é a nossa 

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

 ---------- Aljustrel, 6 de Setembro de 2018, Os eleitos da CDU na Assembleia 

Municipal de Aljustrel.” ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Antes de se passar à votação o Sr. Presidente da Câmara referiu que o 

executivo enviou, no próprio dia em que tomou conhecimento do desaparecimento 

de tão ilustre figura, enviou as condolências à família enlutada, informando a 

Assembleia que por diversas vezes se tentou, efetivar a colocação do nome do 

poeta na Biblioteca, situação que já vem aprovada desde há alguns anos, mas dada 

a descrição do Senhor sempre recusou essa distinção. ----------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar o voto 

de pesar pelo falecimento do Poeta Aljustrelense Luís Amaro. -------------------------------  

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

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

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

 ---------- Neste 1º período para intervenção do público tomaram a palavra os 

munícipes, Abel Lebreiro e José Carlos dos Santos. --------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Abel Lebreiro interpelou o Sr. Presidente da Câmara no sentido 

de tentar perceber qual a razão pela qual em Ervidel está a desenvolver-se atividade 

industrial dentro da freguesia, quando a tendência, em todas as outras terras, é 

afastar o trânsito e as indústrias de dentro das localidades. Questionou ainda porque 

é que a empresa não dá trabalho a praticamente ninguém da terra. Realçou por fim 

o mau estado em que se encontra a sua rua, pela passagem das viaturas pesadas 

que vão para a empresa ali sediada, a conservação das estradas, a falta de limpeza 

das valetas e a destruição da sinalização vertical. -----------------------------------------------  

 ----------  Em relação a estas questões o Sr. Presidente da Câmara salientou que 

recentemente foi aprovada uma área empresarial para Ervidel, que poderá albergar 

novas empresas que ali se queiram fixar. Já em relação à atividade industrial da 

empresa a que se refere, a Câmara limitou-se a fazer um instrumento de 

planeamento para a instalação da mesma, no entanto não dispõe de nenhum 

mecanismo legal para obrigar a empresa a empregar pessoas da freguesia ou do 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em relação ao mau estado da rua, afirmou que a câmara iria assim que 

possível requalificar a rua, para garantir o conforto dos seus moradores e a 

minimização do impacto pelo desenvolvimento trazido pela empresa que ali se fixou.  

 ---------- Por sua vez o munícipe José Carlos Santos questionou o Sr. Presidente da 

Câmara no sentido de saber qual a previsão para a requalificação das estradas da 

freguesia de São João de Negrilhos, já que por diversas vezes interpelou o 

Presidente da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, obtendo apenas 

desculpas “esfarrapadas”. Afirmou ainda que, em relação à estrada do Xacafre, 

ainda que não fosse alvo de requalificação, ao menos que as valetas fossem limpas.  

 ---------- Em relação a estas questões o Sr. Presidente da Câmara informou que a 

estrada do Xacafre não vai ser alvo de nenhuma reparação por parte da Câmara 

Municipal, uma vez que existe o compromisso por parte da Associação de Regantes 

em reparar a mesma, e como tal seria má gestão de dinheiros públicos, estando a 

EDIA a entravar o processo, sem requalificar a parte da estrada que danificou. ---------  

 ----------  Informou ainda o munícipe que recentemente a EM 527-1 foi alvo de uma 

reparação e que relativamente às bermas da estrada, as mesmas estão no mesmo 

estado em que se encontravam, quando o Sr. José Carlos Santos tinha 

responsabilidades na sua manutenção, enquanto eleito na freguesia de S. João de 

Negrilhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação do Regulamento de Funcionamento e 

Utilização do Parque de Estacionamento na Avenida da Liberdade, em 

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

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto e foi feita uma 

explicação do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

bancadas, tendo sido prestados mais alguns esclarecimentos por parte do Sr. 

Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação, a Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a 

favor da bancada do PS e 7 abstenções da bancada da CDU aprovar o 

Regulamento de Funcionamento e Utilização do Parque de Estacionamento na 

Avenida da Liberdade, em Aljustrel. ------------------------------------------------------------------  
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 ----------  A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto: ------------------  

 ---------- “A proposta de Regulamento do Parque de Estacionamento na Avenida da 

Liberdade, agora apresentada, não cumpre plenamente o propósito da sua 

construção, ou seja, a “criação de melhores condições de estacionamento para 

todas as pessoas que, diária ou ocasionalmente, se desloquem ao centro da vila de 

Aljustrel”, como refere a sua nota justificativa. Não só pelas deficiências de 

construção agora verificadas, como pelo tímido aproveitamento da infraestrutura ao 

serviço dos cidadãos e do comércio local, como aliás, oportunamente os Vereadores 

da CDU propuseram: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Que fosse possível possibilitar aos comerciantes, num raio de acção 

razoável, um lugar de estacionamento com isenção de pagamento durante o período 

de funcionamento do seu estabelecimento. Deste modo, libertar-se-iam uma 

quantidade significativa de lugares na rua, proporcionando maior conforto e 

mobilidade, quer aos comerciantes quer aos utilizadores do comércio e serviços; ------  

 ---------- - Que o horário de funcionamento do parque fosse alargado, aproveitando o 

nível de automação que o software proporciona; -------------------------------------------------  

 ---------- - Que as receitas geradas pela utilização do parque revertessem para as 

instituições de utilidade pública do concelho. ------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce que as taxas são tributos que assentam na prestação concreta de 

um serviço público local, ou na utilização privada de bens do domínio público e 

privado das autarquias locais, pelo que as taxas traduzem-se numa contrapartida 

das utilidades prestadas pela realização, manutenção e reforço de infra-estruturas 

urbanísticas primárias e secundárias, pela concessão de licenças, prática de actos 

administrativos e satisfação administrativa de outras pretensões de carácter 

particular, onde se inclui a gestão de tráfego e de áreas de estacionamento, logo, 

não se entende como pode a Câmara Municipal estar a cobrar, desde há largas 

semanas, taxas aos utilizadores do parque de estacionamento sem as mesmas e o 

respetivo Regulamento tenham sido discutidos e aprovados em sede de Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com este procedimento e estando ainda o Regulamento de Funcionamento 

e Utilização do Parque de Estacionamento em período de discussão pública, já 
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estava, na nossa ótica, a Câmara a desrespeitar esta Assembleia, ao cobrar de 

forma ilegal taxas aos cidadãos, e a ignorar de forma deliberada todas as normas e 

legislação existentes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao mesmo tempo, constatamos, mais uma vez, a inércia e passividade do 

Presidente da Assembleia Municipal, que permite este abuso e desconsideração da 

Câmara para com esta Assembleia, demonstrando uma total submissão deste 

importante órgão aos interessados e imposições da Câmara Municipal.-------------------  

 ---------- Tendo em conta o atrás descrito e todo o processo em causa, os eleitos pela 

CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel abstêm-se esta proposta de 

Regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de Setembro de 2018, os membros eleitos pela CDU na 

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

 ---------- B3 – Eleição de 1 cidadão eleitor para integrar a Comissão de Proteção 

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

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição de 1 cidadão eleitor 

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

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

 ---------- Assim, entraram na urna 19 votos, e apurados os resultados, verificou-se 

que foi eleita com 19 votos, para integrar a Comissão de Proteção das Crianças e 

Jovens (CPCJ), a cidadã eleitora, Alda Vera Jorge da Silva. ----------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação da Lei-Quadro da Transferência de competências para 

as Autarquias locais e para as entidades intermunicipais.--------------------------------  

 ---------- O Deputado Manuel Nobre, em relação ao ponto em análise apresentou a 

seguinte declaração para ata:  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Apelamos a que se rejeite neste primeiro momento, até dia 15 de setembro, 

aquilo que se desconhece e que vem por aí sob a capa de transferência de 

competências para os municípios.   -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os mapas publicados recentemente pelo Governo referem que, no caso de 

Aljustrel e só para a educação, as transferências são na ordem de um milhão por 

ano, repartidos da seguinte forma, 783.207,00€ para o pessoal não docente, perto 
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de 100.000,00€ para a totalidade dos edifícios e cerca de 100.000,00€ para 

currículos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Lei 50/2018, mesmo ainda sem o articulado, já refere as responsabilidades 

a transferir para os municípios, em matéria de educação: os edifícios da rede pública 

de educação (ensino básico e secundário, incluindo o profissional); assegurar o 

funcionamento a gestão dos refeitórios escolares (este é um bom exemplo de uma 

transferência que é da escola e irá passar para a Câmara, com este exemplo fica 

claro que grande parte das transferências não são do Governo para as Câmaras, 

mas sim, das escolas para as Câmaras); apoiar as crianças no domínio da ação 

social escolar (algo que as próprias escolas poderiam desenvolver); participar na 

gestão dos recursos educativos (o que representa uma clara intromissão da 

autarquia na gestão dos recursos das escolas); participar na aquisição de bens e 

serviços (responsabilizando claramente a autarquia, onerando-a); recrutar e 

selecionar o pessoal a gerir, assim como as carreiras de pessoal operacional e 

assistente técnico (passará a Câmara a assumir os encargos e as carreiras em 

questão); garantir o alojamento de alunos que frequentem o ensino básico e 

secundário como alternativa ao transporte escolar; promover o cumprimento da 

escolaridade obrigatória; participar na organização da segurança escolar, entre as 

outras áreas a que o diploma inclui no pacote da transferência de competências.   ----  

 ---------- Portanto, tendo em conta o que está em causa, achamos que é da mais 

alentar prudência aguardar pelos articulados à Lei e só nessa altura o município se 

comprometer, ou não, avançar com este processo. Avançar já, como pretende o Sr. 

Presidente e a bancada do PS, representa passar um cheque em branco e, um ato 

de irresponsabilidade, que será da única e inteira responsabilidade dos que agora 

pretendem de forma apressada e às cegas, avançar para a municipalização. -----------  

 ---------- A solução a encontrar deverá passar pela criação das regiões 

administrativas, por uma verdadeira descentralização de competências, em que o 

Poder Local Democrático se assuma como titular de atribuições e competências 

próprias, que faça sentido à luz do principio da subsidiariedade e 

complementaridade, como forma de melhor responder aos direitos e anseios das 
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populações e que não ponha em causa a universalidade das funções sociais do 

Estado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Voltamos a apelar que, por uma questão de cautela, ponderação e bom 

senso, que se passe a decisão da aceitação da transferências de competências para 

outro momento, quando se conhecer cabalmente o que é transferido e quais os 

meios financeiros, humanos e materiais que o acompanha.   ---------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Rui Faustino referiu que a bancada do PS mantem a 

mesma posição, considerando extemporânea e desprovida de suporte qualquer 

tomada de posição, dados os argumentos já anteriormente explanados, no inicio da 

sessão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Criação de uma Comissão Permanente da Assembleia Municipal 

para o Ambiente e Saúde ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como já passava da meia-noite, entrando-se no dia seguinte, o Sr. 

Presidente pediu autorização à Assembleia para prosseguir a sessão, situação que 

foi prontamente viabilizada pelos membros da mesma. -----------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à analise e discussão do ponto em questão, o membro 

Rui Faustino, com o intuito de enquadrar e esclarecer o sugerido pela bancada do 

PS, referiu que, para esta Assembleia sustentar o requerimento apresentado pela 

bancada da CDU na última Assembleia Municipal em que requerem a realização de 

uma sessão extraordinária alusiva ao tema “Qualidade do Ar em Aljustrel”, se 

tornava necessário criar um mecanismo que permita acompanhar estas questões da 

saúde e do ambiente, nomeadamente como a que está em causa neste momento. ---  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia referiu que o requerimento 

apresentado pela bancada da CDU não cumpria os requisitos legais, fazendo um 

breve resumo do teor das 2 reuniões da mesa realizadas com as secretárias acerca 

deste assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  De seguida o membro Rui Faustino sugeriu que, como forma de ultrapassar 

esta situação, em 1º lugar se votasse a criação da comissão e em 2º lugar, uma vez 

que os deputados eleitos pela bancada da CDU não estavam dispostos a realizar 

uma sessão de esclarecimento à população e existia um requerimento que solicita a 

convocação de uma sessão extraordinária, em que se verifica uma lacuna quanto à 
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intervenção das individualidades se suspendam os trabalhos, para que a mesa 

reúna e decida como integrar as referidas lacunas. ----------------------------------------------  

 ---------- Posteriormente o deputado Manuel Nobre entregou à mesa uma tomada de 

posição face à resposta apresentada ao requerimento da bancada da CDU a 

solicitar a realização de uma sessão extraordinária alusiva ao tema Qualidade do ar 

em Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia ao verificar que o documento não ia ao 

encontro do que tinha sido acordado em reunião da mesa realizada a 04/09/2018, 

isto é, a apresentação de um novo requerimento por parte da bancada da CDU para 

a realização da sessão extraordinária a 22 de setembro, solicitou à Assembleia a 

suspensão dos trabalhos para reunir com a mesa para uma melhor análise do 

documento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que da reunião da mesa não resultou qualquer decisão, já que a 2ª 

secretária eleita pela bancada da CDU, não quis tomar sozinha uma posição em 

relação ao que já tinha sido acordado anteriormente sobre a apresentação de novo 

requerimento, foram os trabalhos retomados novamente. --------------------------------------  

 ---------- De seguida foram os trabalhos suspendidos de novo, afim das bancadas 

reunirem e tomarem uma posição sobre a apresentação ou não de novo 

requerimento, tendo a bancada do PS de sua iniciativa apresentado o requerimento 

para a realização da Assembleia Extraordinária. -------------------------------------------------  

 ---------- Após algum debate e discussão entre as bancadas, o Sr. Presidente da 

Assembleia decidiu ser ele a marcar a sessão extraordinária no formato proposto 

pela CDU e incorporar a intervenção dos convidados, ao abrigo do artigo 102º do 

Regimento da Assembleia Municipal, excecionalmente face à importância do tema. --  

  --------- Verificada a existência de lacunas e de forma a incorporar a intervenção dos 

convidados na sessão extraordinária da Assembleia Municipal alusiva à qualidade 

do ar, colocou-se à votação do plenário a integração das mesmas, através da 

aplicação do artigo 102º do regimento, tendo a Assembleia deliberado por maioria, 

com 18 votos a favor e 1 abstenção autorizar as mesmas. ------------------------------------  
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 ---------- O deputado Rui Faustino declarou para a ata que a Bancada do PS apenas 

aprovou viabilizar o convite das entidades, muito excecionalmente, e face à 

importância do tema em causa. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre por sua vez declarou para a ata que, apesar do 

atual regimento não prever o convite a entidades externas nas sessões 

extraordinárias, também não o impede, pelo que considera não se verificar nenhum 

atropelo às normas regimentais quando se efetuam convites a entidades. Referiu 

ainda, que na dúvida o Código de Procedimento Administrativo prevê o convite de 

entidades externas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida passou-se à votação da constituição de uma Comissão 

Permanente da Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde, tendo a Assembleia 

deliberado por unanimidade aprovar a constituição de uma Comissão Permanente 

da Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde, composta por 3 representantes da 

Bancada do PS (Marisa Góis Caetano, Pedro Formoso e Rui Faustino) e 2 

representantes da Bancada da CDU (Manuel Nobre e Renato Paulo). ---------------------   

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

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

 ---------- Os pontos 6 e 7 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente a Requalificação de 

algumas estradas, como por exemplo a estrada da Corte Vicente Anes e da Pedra 

Alva, assim como a entrada da localidade da Corte Vicente Anes. --------------------------  

 ---------- Realçou ainda o início dos trabalhos de execução do depósito da conduta 

adutora ao Carregueiro, e respetivo reservatório, enquanto importante obra que 

contribui substancialmente para a melhoria da qualidade da água no concelho e para 

a igualdade de oportunidades no acesso aos bens primários da população do 

Carregueiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, do ponto de vista financeiro, salientou que o Município 

continua com um desempenho favorável, continuando numa rota de equilíbrio 

financeiro e a verificar-se a descida da divida. -----------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que no próximo dia 17 irá ser tomada uma medida social 

importante, onde será assinado um protocolo que está sob a tutela da Associação 
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Nacional de Farmácias, protocolo esse que permitirá um aumento na 

comparticipação nos medicamentos das famílias carenciadas a até ao fim do ano 

implementar esta medida. Pese embora considere que esta não é uma competência 

dos municípios, e que estes não se devem substituir ao Serviço Nacional de Saúde, 

mas podem contribuir com medidas locais para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas, principalmente as mais vulneráveis. -----------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Manuel Nobre questionou o executivo acerca dos 

critérios de aplicação desta medida. Realçando que a câmara deverá ter muito 

cuidado ao aplicar esta medida, pois a mesma pode criar algumas injustiças. -----------  

 ---------- O membro Manuel Nobre questionou também o executivo acerca da razão 

pela qual este ano não se realizou o evento Roxo Summer Feast, apresentando uma 

série de cópias dos boletins municipais com slogans promocionais do evento, sobre 

os quais, segundo o mesmo, a promoção do evento, não corresponde aquilo que se 

realizou efetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aproveitou a oportunidade para referir a questão colocada pelo cidadão Abel 

Lebreiro, acerca da situação da Baioa em Ervidel, considerando que foi feito um 

atropelo grave ao PDM e que as condições de circulação na rua da Zurreira 

pioraram consideravelmente depois da instalação da empresa. ------------------------------  

 ----------  A Rua da Baioa está degradada há anos, numa 1ª fase pela maquinaria que 

esteve a construir a estrutura e depois pelos veículos pesados que passaram a 

transitar por força da abertura da instalação. Mas muito lhe satisfaz ouvir o Sr. 

Presidente da Câmara dizer aqui nesta Assembleia Municipal que vai arranjar a 

estrada até ao final do ano, estranhando que primeiro se tivesse comprometido com 

o munícipe sem ter informado a Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------  

 ---------- Quanto à questão da não contratação de pessoas da terra para a empresa, 

não se pronuncia, mas deixa os parabéns à disponibilidade de intervenção de 

cidadania nesta Assembleia, do Sr. Abel Lebreiro. -----------------------------------------------  

 ---------- Os deputados da CDU por diversas vezes apelaram para a manutenção das 

estradas municipais. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  Pediu a palavra o deputado José Baião afim de entregar umas fotos á 

senhora vereadora da educação sobre os tapumes que estão nas casas de banho 

da escola de Ervidel. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Prontamente a Sra. Vereadora informou que já aquando da requalificação 

feita nas escolas as instalações sanitárias ficaram aquém daquilo que deveria ser, 

no entanto vai analisar esta situação estranhando o porque de apenas em Ervidel ter 

que a Câmara tratar deste assunto, quando nas outras freguesias as juntas de 

freguesia prontamente dão apoio a situações deste tipo. ---------------------------------------  

 ---------- De seguida, a Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Cristina 

Lopes dirigiu-se ao Sr. Presidente da Câmara, manifestando o seu contentamento 

em relação ao compromisso aqui assumido em relação ao arranjo da estrada da 

Zorreira, questionando o mesmo sobre quem vai assumir a responsabilidade sobre a 

reparação. Se a Câmara Municipal, se a empresa Agromais? --------------------------------  

 ---------- Em relação a esta questão, o Sr. Presidente da Câmara referiu que será a 

Agromais a intervir numa parte, mas a maior intervenção caberá ao Município. ---------  

   -------- Em relação às questões suscitadas pelo deputado Manuel Nobre, uma coisa 

é não entendermos o que é dito, outra completamente diferente é querermos 

deturpar o que é dito. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à Baioa, a estrada já estava em mau estado há muitos anos 

independentemente da Agromais. Não digo no entanto, que com o seu 

funcionamento não se tenha vindo a degradar mais. --------------------------------------------  

 ---------- Em relação às estradas municipais sabemos o que ainda está por fazer, mas 

não existe disponibilidades financeira, e assim que exista avançamos com as obras 

de recuperação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Já em relação à manutenção das estradas municipais, apesar da 

competência estar descentralizada nas juntas, não podemos deixar de assumir a 

responsabilidade, pois as juntas não tem capacidade para isso. -----------------------------  

 ---------- Em relação à questão da não realização do Roxo Summer Feast, o Sr. 

Vereador Carlos Teles referiu que a Câmara Municipal este ano optou por não 

realizar o evento, por considerar que o mesmo resultou nas primeiras edições, mas 

neste momento já não estava a resultar. E um dos fatores principais que contribuiu 
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foi a fiscalização excessiva por partes das forças de segurança, que acabou por 

desmobilizar a população. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o membro Rui Faustino, enquanto Presidente da Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos, e para não ser acusado de dar “desculpas 

esfarrapadas”, conforme referiu o Sr. José Carlos Santos, informou que a Junta de 

Freguesia iniciou uma parceria com a Associação de Beneficiários do Roxo para a 

manutenção das valetas das estradas na freguesia, situação que o Sr. José Carlos 

Santos enquanto eleito nunca realizou. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Para além disso, questionou o Sr. Presidente da Câmara se é intenção do 

executivo empregar dinheiros públicos onde foram grandes grupos económicos que 

colocaram as estradas municipais no estado em que se encontram? ----------------------  

 ---------- De seguida o membro Manuel Nobre referiu que da leitura que fez a alguns 

excertos dos boletins municipais alusiva ao Roxo Summer Feast, pode concluir-se 

que o mesmo foi sempre um grande sucesso, e de repente desaparece.  ----------------  

 ---------- Questionou ainda o executivo do porque de cada vez ser mais raro ver-se as 

varredoras nas freguesias do concelho. -------------------------------------------------------------  

 ----------  Em relação às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara considera 

que o Presidente da Junta de São João de Negrilhos tem toda a razão quando não 

concorda que sejam gastos dinheiros públicos na reparação das estradas 

municipais, quando toda a responsabilidade para como os danos causados é da 

EDIA, a entidade promotora das obras. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões suscitadas pelo deputado Manuel Nobre referiu que o 

mesmo fez um belo exercício de leitura dos boletins municipais, no entanto tem de 

ser honesto em relação às edições de 2016 e 2017 que já não tiveram a mesma 

adesão que as anteriores. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à varredora a mesma não circula no concelho todo por neste 

momento não dispormos de pessoal qualificado para o efeito, situação que será 

retomada brevemente. ------------------------------------------------------------------------------------  

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º6/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 06 DE SETEMBRO DE 2018 
28 
 

 ---------- O munícipe Abel Lebreiro, voltou a pedir a palavra para referir que existem 

algumas descargas de produtos poluentes que contaminam a ribeira do roxo, 

nomeadamente provindas da estação de tratamento de água do roxo. --------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a sessão eram 02:00 horas do dia 07 de setembro. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


