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- ATA N.º 03/2018 - 

 

 ---------- Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 

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

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

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

 ---------- Luis Gabriel Neto, substituído por Sandrina Piteira; e -------------------------------- 

 ---------- Pedro Formoso, substituído por António Nascimento. -------------------------------  

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

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

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

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

exercício do ano de 2017. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º3/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 27 DE ABRIL DE 2018 
2 
 

 

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

 ---------- B5 – Declaração de Interesse Público Municipal – Alteração e Ampliação do 

Infantário “A Borboleta” da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel. ------------------------  

 ---------- B6 – Declaração de Interesse Público Municipal – Construção da Unidade 

de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel. --------------------  

 ---------- B7 – Declaração de Interesse Público Municipal – AGDA. --------------------------  

 ---------- B8 – Adesão ao Movimento pelo Interior – em nome da coesão. -----------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de São João de Negrilhos. --------  

 ---------- B10 – Apreciação e votação da Proposta de Desafetação de parcela de 

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

 ---------- B11 – Apreciação do Relatório da Oposição. -------------------------------------------  

 ---------- B12 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- B13 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B14 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 28/02/2018 depois de transcrita foi 

lida em voz alta. O membro da assembleia, Manuel Nobre referiu alguns aspetos 

que mereciam a sua discordância em relação à referida ata. ---------------------------------  

 ---------- Colocada à votação foi a mesma aprovada por maioria, com 7 abstenções 

por parte da bancada da CDU e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º 

Secretários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os membros Sandrina Piteira e António Nascimento não participaram na 

votação por não terem estado presentes na sessão. --------------------------------------------   

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 25 de abril de 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. ------------------  

 ---------- O membro António Nascimento não participou na votação por não ter estado 

presente na sessão. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ofício remetido pela Associação para a Defesa do Património Cultural da 

Região de Beja sobre uma manifestação a Lisboa que tem como objetivos a 

aplicação de maiores investimentos na região Alentejo. ----------------------------------------  

 ---------- Ofício de referência SAI-ARSA/2018/414, datado de 26/02/2018 da 

ARSAlentejo a informar sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel. ------  

 ---------- Ofício de referência 267/2018 datado de 27/02/2018 do Presidente da 

Assembleia Municipal, a informar sobre reunião do Conselho Municipal de 

Segurança.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 06/03/2018 do Grupo Parlamentar do PCP a agradecer o 

envio da Moção - Funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel. ------------------------  

 ---------- E-mail datado de 09/03/2018 da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais a enviar as declarações mais importantes relativamente ao futuro do 

poder local. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 15/03/2018 da CIMBAL a remeter nota à comunicação 

social referente à participação da CIMBAL na reunião do Conselho Consultivo da 

ANMP.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 21/03/2018 da CIMBAL a remeter nota à comunicação 

social sobre a constituição de Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal. -----------------  

 ---------- Ofício datado de 11/04/2018 da CIMBAL a convocar para Assembleia 

Intermunicipal no dia 23 de Abril. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 18/04/2018 do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar a 

resposta do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural à pergunta 

“Parques de armazenamento de madeira queimada nos incêndios de 2017”. ------------  

 ---------- E-mail datado de 24/04/2018 da CIMBAL a remeter Moção apresentada pela 

CDU sobre a “44º Aniversário da revolução de Abril. --------------------------------------------  

 ----------  E-mail datado de 24/04/2018 do Presidente do Conselho Municipal de 

Educação a convocar reunião ordinária para o dia 11 de maio. ------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 27/04/2018 da CIMBAL a remeter informação sobre a 

contratualização dos fundos comunitários e a sua distribuição por prioridade de 

investimento e por município. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 “25 de Abril e 1º de Maio” -----------------------------------------------------------  

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

moção.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Em defesa da Gestão Pública da Água e da autonomia de cada 

Município” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

moção.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Moção “ Transferência de Competências” -----------------------------------------------  

 ---------- O membro Rui Faustino referiu que apesar de não discordar do conteúdo e 

das preocupações que esta moção pretende transmitir na teoria, não pode 

subscrever plenamente uma reorganização administrativa como aqui é referida. -------  

 ---------- Como baixo alentejano que é, defenderá sempre a sua região, contra outras 

subserviências. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocada à votação, a moção obteve 11 abstenções por parte da bancada 

do PS, 7 votos a favor da Bancada da CDU e 1 voto a favor do PS, tendo sido 

aprovada por maioria. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, e antes de se passar para o período da ordem do dia, a Bancada da 

CDU apresentou o seguinte voto de congratulação: ----------------------------------------------  

 ---------- “Voto de congratulação para com a atleta Ana Capeta: -------------------------------  

 ---------- Nos últimos tempos, pelas melhores razões, a aljustrelense Ana Capeta tem 

sido objeto de notícia, especialmente nos meios desportivos. ---------------------------------  

 ---------- Esta jovem tem desenvolvido o seu percurso em várias equipas de futebol 

feminino, culminando esse trajeto no presente no Sporting Clube de Portugal bem 

como na Seleção Nacional de futebol feminino. As suas prestações têm redundado 

várias vezes em felizes desfechos nas vitórias decisivas das suas equipas. Vem-se 
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impondo junto dos seus pares devido à entrega, capacidade de execução e em 

muitas vezes na concretização de golos decisivos. -----------------------------------------------  

 ---------- É pois, de inegável oportunidade mencionar a sua ação, a qual mereceu 

recentemente o reconhecimento da Federação Portuguesa de Futebol ao agraciá-la 

com o prémio de revelação na sua categoria, para além de ter alcançado 

brilhantemente o título de campeã nacional na modalidade onde milita e ainda 

contribuiu para a conquista da Taça de Portugal de futebol feminino. -----------------------  

 ---------- A Assembleia Municipal reunida em sessão ordinária no dia 27/04/2018, 

decidiu lavrar um voto de congratulação à atleta Ana Capeta, a qual, pelo seu 

desempenho e dedicação à causa desportiva, tem também elevado o nome da 

nossa terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 27 de abril de 2018” -----------------------------------------------------------------  

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

de congratulação. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

exercício do ano de 2017. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o ponto e apresentados os 

documentos acima referidos para apreciação e eventual aprovação, referindo que 

pelo 8º ano consecutivo foram obtidos resultados positivos, com uma execução de 

85%. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 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 os 

documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2017. --------------------------  

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

 ---------- “A análise dos Relatório de Contas de 2017 confirma as preocupações e os 

apelos da CDU em relação à falta de estratégia do atual executivo municipal em 

relação às verdadeiras e mais prementes necessidades que o concelho e a sua 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º3/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 27 DE ABRIL DE 2018 
6 
 

população necessitam e reivindicam. Ao dissecar o documento em análise, 

rapidamente se chega a uma conclusão: é uma marca crónica deste executivo, a 

muita retórica e a pouca substância. Os recursos do município estão a ser 

desbaratados ao serviço de um estratagema de poder desligado de qualquer 

estratégia sólida de construção de um concelho mais promissor. ----------------------------  

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

deixaram claro que as questões fundamentais mais prementes para o 

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

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

 ---------- Confirmando que as políticas do executivo da Câmara, continuam a insistir 

em decisões que coíbem o desenvolvimento harmonioso do concelho, ao mesmo 

tempo que condicionam o futuro do município. ----------------------------------------------------  

 ---------- No presente relatório são apresentadas algumas taxas de execução acima 

do habitual, situação que não é de estranhar na atuação deste executivo, por 

exemplo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- - Tratou-se de ano de eleições autárquicas em que foi visível a 

desproporcionalidade das intervenções relativamente aos anos anteriores. Só na 

aquisição de bens de capital, registou-se um aumento de 221% em relação a 2016 o 

que ilustra bem o já citado;  -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - As taxas de execução foram conseguidas à custa de investimentos de 

prioridade questionável para o concelho e para a vida das pessoas; -----------------------  

 ---------- - Assistimos a um colossal aumento das receitas provenientes de impostos 

diretos e indiretos cobrados aos munícipes. Só nos impostos diretos registou-se um 

aumento de quase 70% em relação ao ano de 2016; -------------------------------------------  

 ---------- Depois de tantos anos de estagnação disfarçada de foguetório e de 

propaganda ilusória, à custa do marcar passo a 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, deixando para trás o 

essencial, realidade que continua a condicionar visivelmente o desenvolvimento do 

concelho, como se pode comprovar nestes documentos. --------------------------------------  
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 ---------- A comprovar isso, destacamos, para além de muitas outras intervenções que 

o concelho necessita e a população anseia, a grande quantidade de intervenções 

inscritas no Plano Plurianual de Investimentos, algumas delas a arrastarem-se há 

quase uma década, o que comprova a sua pertinência e necessidade, têm neste 

relatório grau de execução nulo ou residual, tais como: ----------------------------------------  

 ---------- - A necessária e urgente ampliação da Zona Industrial de Aljustrel ou 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 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 um dos piores desempenhos em matéria da qualidade da água que 

fornece aos seus munícipes. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 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 optou por adiar, mais 

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

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

 ---------- - No campo desportivo, é lamentável que a Câmara tenha anunciado por 

diversas vezes o início das obras de substituição do piso sintético do estádio 

Municipal e que o mesmo continue a ser adiado para um momento posterior. Não é 

aceitável que esta responsabilidade do município não se efetive de uma vez por 

todas, e se continue a assistir, ano após ano, à degradação deste importante 

equipamento desportivo municipal e às consequentes implicações negativas para a 

prática desportiva. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

desenvolvimento estratégico do concelho, têm 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. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- - 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. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- - 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. Por 

outro lado, assistimos a um descontrolo financeiro, que desde há muito vem sendo 

realçado pelos vereadores da CDU e pelos eleitos da CDU nesta Assembleia, devido 

ao incumprimento dos pagamentos às Águas Públicas do Alentejo por parte da 

Câmara Municipal, somando em 31 de Dezembro uma crescente dívida, superior a 

1.235.000,00 euros, sem falar, obviamente, de outros fornecedores, levando à 

assunção de mais e novos encargos, contribuindo assim para a asfixia financeira do 

Município e condicionando a sua capacidade de intervenção nos próximos anos. ------  

 ---------- Tememos que se traduza numa enorme irresponsabilidade com 

consequências desastrosas para a saúde do município. Desta forma concluímos que 

o executivo voltou a adiar as intervenções importantes e necessárias para o 

desenvolvimento sustentável e equilibrado do concelho de Aljustrel, todas aquelas 

obras que já deveriam ter sido realizadas e concretizadas para o benefício e usufruto 

das populações do nosso concelho. Pelo atrás exposto, os deputados eleitos pela 

CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel abstêm-se na Votação deste relatório e 

contas de 2017. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 27 de abril de 2018” ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “O PS vota favoravelmente a Prestação de Contas do ano 2017, saudando o 

executivo pelo 8º ano consecutivo em que as contas dão resultados positivos, 

contrariando aqueles que aquando dos orçamentos sempre preveem resultados 

negativos e sem estratégia. De louvar é igualmente uma execução de 85% do 
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orçamento, com um excelente resultado na execução, quer dos fundos comunitários, 

quer na sua ação próxima das pessoas e das suas localidades, afinal o tão 

apregoado foguetório é efetivamente resultado de um trabalho ativo, constante e 

responsável, assente numa estratégia de desenvolvimento, que prioriza as pessoas, 

desenvolvendo projetos e visões estratégias em vez de visões momentâneas, talvez 

preferidas por outros, que num passado não muito longínquo desenvolveram uma 

política orçamental de tal forma regrada, que anualmente se assistiam a resultados 

negativos no exercício orçamental municipal. ------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pelo PS a 27 de abril de 2018”. -----------------------------------------------  

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

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

 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Sr. Vereador Carlos Teles, 

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

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

 ---------- Antes de se passar à votação a bancada da CDU apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Em 2012 o Município de Aljustrel sofreu um corte de cerca de 5,6% das 

verbas provenientes do Orçamento Geral do Estado, tendo a Câmara Municipal 

nessa altura, feito refletir essa diminuição nas transferências protocoladas com as 

Juntas do concelho, tendo as Juntas passado a contar com menos 13% de verbas 

provenientes do orçamento camarário, relativamente ao ano do 2011, situação que 

tem condicionado fortemente a sua acção desde então. Apesar da taxa de inflação 

acumulada entre 2012 e 2017 ser superior a 5%, o que amplia a penalização que as 

Juntas estão sujeitas, aprovou a Câmara o seu orçamento para 2018 e mantém 

inalterado, desde 2012, o valor a transferir para as Juntas do Concelho, através de 

protocolos, apesar das receitas do Orçamento do Estado para o Município terem 

subido cerca de 5%, em relação a 2012. 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 
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problemas das comunidades e das suas gentes, premissas mais que suficientes 

para que este executivo municipal reforçasse as importâncias a transferir, como aliás 

era a prática. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, 

reunida a 27 de abril de 2018, entendem: ------------------------------------------------------------  

 ---------- - Estar ultrapassado um dos argumentos utilizados na última reunião desta 

Assembleia, pela bancada do PS, ao referir que seria necessária uma alteração 

orçamental para incluir a proposta da CDU em repor as transferências da Câmara 

para as Juntas de Freguesia aos valores de 2011. Apenas dois meses depois da 

última Assembleia a Câmara propõe uma alteração orçamental; -----------------------------  

 ---------- - Ao ser proposta a inclusão do Saldo da Gerência Anterior nas GOP e no 

Orçamento para 2018 - 97.748,40 € - significa que este aumento de receita é feito 

sem o recurso ao aumento de receitas ou impostos; ---------------------------------------------  

 ---------- - Propor que a Câmara atualize as transferências a efetuar para as Juntas 

do Concelho, através dos respetivos protocolos/acordos, no mínimo para os valores 

praticados em 2011, ou seja, um acréscimo de 87.539,00€ na rubrica 14 das 

GOP2018, com aplicação imediata e com retroativos a janeiro de 2018.  ------------------  

 ---------- Aljustrel, 27 de abril de 2018, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

 ----------  Sobre esta proposta o Sr. Vereador Carlos Teles referiu que desde a última 

sessão da assembleia municipal solicitou a ambas as bancadas propostas para a 

revisão dos critérios de transferência de verbas para as freguesias, sendo que até ao 

momento nada lhe foi entregue, estando apenas ele próprio e os serviços municipais 

a desenvolver esse trabalho prévio, tendo em vista o reajustamento dessa 

distribuição, por este facto não considera esta proposta apresentada existindo outras 

prioridades.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O membro Rui Faustino referiu que tendo por base os esclarecimentos já 

prestado em anteriores sessões, e agora mesmo pelo senhor vereador, tornam esta 

proposta sem qualquer enquadramento por totalmente descabida.------------------------- 
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 ---------- Colocada à votação a Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a 

favor da bancada do PS e 7 abstenções por parte da bancada da CDU, aprovar a 1ª 

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

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

Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que face à 

publicação da Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro, numa altura em que já se 

encontra aprovada a proposta de Mapa de Pessoal para vigorar em 2018, e por 

forma a que se possa proceder à regularização extraordinária dos vínculos precários 

de pessoas que exercem funções correspondentes a necessidades permanentes 

dos serviços, torna-se necessário proceder à alteração do Mapa de Pessoal em 

vigor da seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------- . 

 ----------  - Criação de um lugar de Técnico Superior (Educação); ----------------------------  

 ----------  - Criação de dois lugares de Assistente Operacional (Serviços Gerais); -------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Eletricista); --------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Coveiro); -----------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 

pesadas e veículos especiais); -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Pedreiro); ----------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Operacional (Calceteiro); --------------------  

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

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, tendo a bancada da CDU apresentado a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel votam 

favoravelmente a proposta apresentada de alteração ao mapa de pessoal da 

Câmara Municipal de Aljustrel, alertado para a necessidade de garantir que todos os 

trabalhadores que estejam em condições de serem abrangidos pelo programa de  

regularização extraordinário dos vínculos precários, o sejam, sendo que 

consideramos ser de especial relevância o caso dos auxiliares de ação educativa,  

atendendo à especificidade das suas funções e ao número elevado de anos em que 

se encontram a desempenhar estas funções numa situação de precariedade. ----------  
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 ---------- Aljustrel, 27 de Abril de 2018, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

 ---------- B5 – Declaração de Interesse Público Municipal – Alteração e 

Ampliação do Infantário “A Borboleta” da Santa Casa da Misericórdia de 

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

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

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, pretende efetuar obras de ampliação do 

Infantário “A Borboleta”, sendo que para tal, face ao estipulado no PDM, se torna 

necessário que a Assembleia Municipal reconheça o Interesse Público Municipal das 

referidas obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

reconhecer o Interesse Público Municipal das obras de ampliação do Infantário “A 

Borboleta” da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel. -----------------------------------------  

 ---------- B6 – Declaração de Interesse Público Municipal – Construção da 

Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel. -  

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

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, pretende efetuar obras de construção da 

Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção (UCCLDM), 

sendo que para tal, face ao estipulado no PDM, se torna necessário que a 

Assembleia Municipal reconheça o Interesse Público Municipal das referidas obras. --  

 ---------- Colocado à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

reconhecer o Interesse Público Municipal das obras de construção da Unidade de 

Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção (UCCLDM) da Santa Casa 

da Misericórdia de Aljustrel. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Declaração de Interesse Público Municipal – AGDA. ----------------------  

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

entidade Águas Pública do Alentejo (AGDA), pretende levar a cabo a construção do 

ramo adutor entre a atual Estação Elevatória de Rio de Moinhos e Alvalade, sendo 

que para tal, face ao estipulado no PDM, se torna necessário que a Assembleia 

Municipal reconheça o Interesse Público Municipal das referidas obras. ------------------  
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 ---------- Sobre este assunto o membro Rui Faustino referiu que enquanto autarca da 

freguesia servida pela barragem do Roxo, não pode deixar de manifestar duas 

preocupações, a primeira que nunca se pode perder de vista que a Associação de 

Beneficiários do Roxo é a entidade que gere a Barragem do Roxo, por isso é sua 

responsável, e que a AGDA nem sempre tem uma posição correta para com esta 

instituição. A segunda preocupação prende-se com as descargas poluentes que a 

Estação de Tratamento de Águas do Roxo da responsabilidade da AGDA faz para a 

ribeira do roxo, afetando a sua galeria ripícola, e os próprios órgãos de segurança da 

barragem, neste sentido a freguesia de S. João de Negrilhos, solicitou uma reunião 

junto da Agência Portuguesa do Ambiente, que já se realizou em conjunto com a 

Associação de Beneficiários do Roxo, na qual se deram inicio aos trabalhos que 

pretendem desenvolver um projeto de desassoreamento da ribeira do roxo em 

parceria com a AGDA, eliminando os focos de poluição que ali subsistem.  --------------  

 ----------  O membro Manuel Nobre, referiu que a Freguesia de Ervidel, também já há 

cerca de dois anos atrás havia manifestado essa preocupação junto da AGDA. --------  

 ---------- Colocado à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

reconhecer o Interesse Público Municipal das obras de construção do ramo adutor 

entre a atual Estação Elevatória de Rio de Moinhos e Alvalade – Adução a Alvalade, 

da entidade Águas Pública do Alentejo (AGDA). --------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Adesão ao Movimento pelo Interior – em nome da coesão. ------------  

 ---------- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi introduzido o assunto, conforme 

documentação recebida, deste movimento. --------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação obteve o seguinte resultado, 7 votos contra da bancada 

da CDU, 11 abstenções por parte da bancada do PS e 1 voto a favor por parte da 

bancada do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Existe uma inegável avaliação e consciência que as consequências das 

sucessivas políticas de direita tornaram o País mais pobre, mais injusto, desigual e 

menos desenvolvido. Políticas que contrariam as inúmeras potencialidades e 

riquezas que o nosso País e o interior em particular possuem. -------------------------------  
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 ---------- O PCP em Abril de 2016 dedicou as Jornadas Parlamentares do seu grupo 

parlamentar, realizadas nos distritos de Vila Real e Bragança, ao combate às 

assimetrias regionais, ao despovoamento e à desertificação levando o tema à 

Assembleia da República com a marcação de um debate em plenário em Maio. -------  

 ---------- Nesse debate o PCP referiu que “Uma política de desenvolvimento é algo 

mais do que distribuir escassos recursos de investimento público e esperar pelo 

investimento privado estimulado a partir daquele. ------------------------------------------------  

 ---------- Desenvolvimento não é o mesmo que crescimento económico e este último 

é muitas vezes sobrevalorizado para esconder a inexistência do primeiro.” --------------  

 ---------- Para o PCP, há causas que agravaram o problema do território em zonas já 

envelhecidas, de crescente despovoamento e de grande dispersão territorial. ----------  

 ---------- Causas que resultam das políticas levadas a cabo ao longo de anos e em 

particular as do PSD e CDS no anterior Governo, entre as quais: o ataque aos 

serviços públicos por via do encerramento, concentração ou ainda da 

municipalização de serviços de saúde, educação, justiça ou dos meios de 

segurança; a extinção de Juntas de Freguesia, como importantes órgãos de 

proximidade; a destruição da produção nacional como é exemplo a destruição de 

mais de 150 mil empregos na agricultura, a consequente destruição de postos de 

trabalho, aumento do desemprego e da emigração ou as dificuldades de mobilidade 

nestas regiões. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como temos afirmado a ocupação do território foi sempre elemento 

fundamental para a produção de riqueza e para a promoção da produção nacional. 

 ---------- Da agricultura à extracção mineira, passando pelo turismo e a floresta são 

necessárias as pessoas e estas necessitam de condições de vida. -------------------------  

 ---------- O desenvolvimento do interior está intimamente ligado à distribuição da 

riqueza e não à pobreza dos territórios. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Para o PCP é necessária uma verdadeira política de desenvolvimento 

regional que combata as assimetrias regionais, o despovoamento e a desertificação, 

exigindo um conjunto de políticas integradas. -----------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à proposta que está em discussão, de adesão ao Movimento pelo 

Interior, com conhecidos promotores, Miguel Cadilhe, Jorge Coelho, Pedro Lortie, 
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Álvaro Amaro, Rui Santos entre outros, desde já deixamos um lamento: foi pena que 

estes promotores não tivessem aproveitado o poder politico de que dispuseram, no 

exercício de funções governamentais, para impedir o rumo para o desastre a que a 

política de direita conduziu o país. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O caminho da contínua desresponsabilização do Estado em áreas como a 

educação, a saúde, a segurança social, a cultura seja por via da municipalização, da 

concentração de serviços, de delegação de mais competências às CIM com 

simulacros de órgãos desconcentrados da Administração Central ou por via da 

privatização devem ser rejeitados, devendo ser defendido o papel do Estado nas 

suas diversas funções sociais salvaguardando o carácter universal das diversas 

áreas, o poder local democrático e a reposição de freguesias, assim como o 

caminho para um poder regional decorrente da regionalização. ------------------------------  

 ---------- Encarar o desenvolvimento regional exige respostas no plano do emprego 

com direitos; no apoio à produção - agricultura (privilegiando a exploração familiar), 

floresta, indústria extractiva; na reindustrialização com a valorização da 

transformação industrial da matéria-prima regional; da elevação das condições de 

vida; no apoio à investigação e ao turismo; nas condições de mobilidade, transportes 

e comunicações. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PCP continuará a intervir para a construção desse caminho por via de 

uma política alternativa patriótica e de esquerda ao serviço dos trabalhadores, das 

populações, na defesa do País e do seu território, e não embarcando em pimposas 

iniciativas surgidas por um ajuntamento do Bloco Central, que procura limpar as 

suas responsabilidades e perpetuar o prosseguimento da política de direita, das 

desigualdades e assimetrias, que nos trouxe à situação atual. -------------------------------  

 ---------- Neste sentido, será de reclamar do Estado a canalização dos investimentos 

públicos, necessários ao interior, contrariando a tendência que se tem verificado. -----  

 ---------- Nesse sentido o voto da CDU é contra”. --------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia, que votou favoravelmente, apresentou uma 

declaração voto, referindo que enquanto autarca do interior, será sempre defensor 

de todos os movimentos pelo interior, por mais coesão, independentemente dos 

proponentes e de registos do passado, pois estamos aqui pelo futuro e em defesa de 
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politicas públicas de apoio ás regiões mais desfavorecidas e tudo o que se fizer 

neste sentido será sempre um contributo. ----------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

São João de Negrilhos. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos, 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 São João de Negrilhos, correspondente a 2018. ----------  

 ---------- B10 – 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 948,97m2 e 

uma parcela de terreno com a área de 483,84m2, a desanexar do prédio rústico 

inscrito na matriz cadastral sob o n.º 59 da secção J, propriedade da Sr.ª Zoraida 

Isabel da Silva Fonseca; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O terreno a ceder pela Sr.ª Zoraida Isabel da Silva Fonseca irá conduzir à 

criação efetiva de uma via de circulação rodoviária. ---------------------------------------------  

 ---------- No entanto, 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 948,97 m2, 

de forma a integrá-la no domínio privado municipal. ---------------------------------------------  

 ---------- B11 – Apreciação do Relatório da Oposição. ----------------------------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado o Relatório do Estatuto do 

Direito da Oposição. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B12 – Apreciação da atividade da Câmara. ------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente que, ainda a 

propósito da apresentação dos resultados da prestação de contas deste exercício, 

houve um bom sinal, nomeadamente no aumento substancial das verbas de capital, 

isso significou mais investimento no concelho, mais concretizações. -----------------------  

 ---------- Referiu ainda a plena sintonia da estratégia municipal com a estratégia de 

coesão europeia relativa ao aproveitamento do quadro comunitário de apoio 

Portugal 2020, existindo da parte do investimento municipal uma enorme 

dependência daquilo que são as disponibilidades de financiamento do quadro 

comunitário.--------------------------------------------------------------------------------------------------      

 ---------- Foi ainda dado enfase ao aumento das receitas dos impostos, 

nomeadamente o IMT, resultante das vendas de grandes propriedades no concelho. 

Referindo também o Sr. Presidente que somos apelidados de aumentar os impostos, 

quando fomos os únicos que baixaram o IMI, não lhe podendo por isso pedir para 

baixar o IMT. ------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- O Sr. Presidente deu ainda conta que estão a ser preparados até segunda-

feira uma série de investimentos, onde irão ser candidatados cerca de 8 milhões de 

euros, a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito das Áreas de Atividades Económicas, a Requalificação da Área 

Empresarial de S. João de Negrilhos, a expansão da Zona Industrial de Aljustrel, o 

Centro de Negócios de Aljustrel e a Área de Acolhimento Empresarial de Ervidel, 

salientando ainda que nos últimos 8 anos não houve financiamento para este tipo de 

projetos, e que agora na primeira oportunidade o município estará preparado para 

lançar estas candidaturas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, com os parceiros sociais, uma Unidade de Cuidados 

Continuados, promovida pela Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, requalificação 

do Lar de Idosos de Messejana, promovida pela Irmandade Nossa senhora da 
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Assunção de Messejana e ampliação das Instalações da Cocaria para a valência de 

Lar de Idosos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Deixou ainda um agradecimento aos funcionários que têm tudo feito para 

que essas candidaturas possam ser concretizadas em tempo útil. --------------------------  

 ---------- Por fim, informou que o tratamento do relvado sintético do estádio municipal 

está programado para quando a época terminar, estando já a decorrer negociações 

com algumas empresas nesse sentido. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Passada a palavra às bancadas, a deputada Patrícia Camacho questionou o 

executivo acerca das acessibilidades nas instalações e vias públicas, referindo que o 

assunto já havia sido levantado na sessão de dezembro de 2017, e como tal 

gostaria de saber se existiram desenvolvimentos nesse sentido. ----------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre questionou o Sr. Presidente da 

Câmara no sentido de saber se quando se refere aos fundos comunitários, se sabe 

os riscos que acarretam a quase total dependência de tais fundos? ------------------------  

 ---------- A seguir o deputado Renato Paulo começou por dizer que Aljustrel está 

sempre atrás de Castro Verde, em virtude de opções desastrosas do ponto de vista 

municipal, passando a citar alguns exemplos. Ao nível da saúde deixaram de existir 

urgências, deixaram de existir escolas de proximidade, as estradas estão em mau 

estado, e não só as nacionais, também as municipais, cuja reparação deriva da 

competência da Câmara e não do Governo. Por outro lado existem também serviços 

que são prestados por particulares, como é o caso dos CTT e da CGD, que só 

existem em Aljustrel porque ainda estão a uma distância de mais de 14km de Castro 

Verde. É ainda de lamentar a má qualidade da água e do ar que respiramos em 

Aljustrel, fazendo decrescer drasticamente os nossos níveis de qualidade de vida. ----  

 ---------- Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara referiu que: ------------------  

 ---------- Quanto à questão das acessibilidades continua a ser feita alguma 

inventariação das necessidades existentes e a serem projetadas algumas situações, 

mas nem todas são de fácil projeção, quer pelas características do próprio imóvel, 

quer até devido à fisionomia das próprias ruas. Contudo com isto não se pretende 

retirar importância ao assunto nem tão pouco minimizar esta problemática. --------------  
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 ---------- Em relação à dependência de Bruxelas ela é inevitável e não há município 

nenhum em que isso não aconteça, o que é preciso é saber aproveitar os fundos e 

estarmos preparados para quando os mesmos estão disponíveis, e Aljustrel tem sido 

um bom exemplo nesse aproveitamento, estando num lugar de destaque. ---------------  

 ---------- Em relação à intervenção do deputado Renato Paulo, começou por salientar 

que se considerasse uma coisa desastrosa, o seu voto seria sempre contra e não 

abstenção como aconteceu. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeita à qualidade da água, é um facto que existe um 

desequilíbrio, e apesar da população do Carregueiro apenas representar 2% no 

universo global, isso faz a média baixar. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à questão da qualidade do ar que respiramos, tem sido feito 

tudo aquilo que se considera importante. Agora não se pode aceitar que se 

considere a Câmara como a entidade poluidora e a principal responsável pela 

poluição. Tem sido feito um caminho no sentido de ouvir todas as entidades, e 

apesar do relatório mencionar valores muito abaixo do limite, não descuramos dessa 

preocupação. Deverá ser feito um estudo com diversas entidades que permita o 

cruzamento de dados. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à reabertura do serviço de urgências em Aljustrel, o pedido já foi 

efetuado junto da tutela, no entanto convém referir que, apesar do seu encerramento 

ter ocorrido num período em que não assumia as atuais funções, isso não o coíbe 

de lutar pela sua reabertura. E dizer que estamos atrás de Castro Verde é porque 

não se conhece a realidade do nosso concelho. --------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às escolas de proximidade, referiu que não foi no tempo do PS que 

foram fechadas as escolas da Aldeia dos Elvas, São João, Carregueiro, Corte 

Vicente Anes. A única escola que esteve em risco de fechar foi a de Rio de Moinhos 

e continua aberta, por via da luta dos pais e sobretudo por via da intervenção do 

município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Em relação ao mau estado das estradas municipais informou que estão em 

curso três investimentos neste momento, e o Município está a trabalhar 

afincadamente para que as Estradas de Portugal façam a reparação das mesmas. ---  
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 ---------- Informou ainda que as estradas do Carregueiro-Entradas, Montes Velhos - 

Ferreira do Alentejo e Corte Vicente Anes – Montes Velhos irão ser intervencionadas 

nos próximos 2/3 meses. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B13 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- O deputado José Baião interveio para louvar a cerimónia da Assembleia 

Municipal evocativa do 25 de Abril de 1974, realçando a atuação do Grupo Coral do 

Sindicato Mineiro e do Grupo de Metais da Sociedade Musical e Filarmónica 

Aljustrelense (SMIRA). -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu também que no Hastear da bandeira, os vereadores da CDU, não 

estiveram alinhados com o executivo. Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia 

afirmou que poderiam os Senhores Vereadores ter tomado essa iniciativa, não tendo 

aqui havido qualquer intenção da sua não integração. ------------------------------------------  

 ---------- O deputado Renato Paulo por sua vez questionou o Sr. Presidente acerca 

da notícia que vinha no boletim municipal que referia uma reunião em que o mesmo 

esteve presente, onde foram tratadas questões relacionadas com a qualidade do ar, 

e se não deveria ter sido aproveitado para convidar um representante da cada 

bancada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia referiu que as reuniões são convocadas 

pelo Presidente da Câmara e aproveitou o contexto para questionar a bancada da 

CDU acerca do objectivo de referências constantes relativamente ao estudo, e qual 

a análise que fazem sobre o mesmo, uma vez que o mesmo nada refere de grave. ---  

 ---------- No entanto, o Presidente da Assembleia faz questão de frisar, que não 

considera que não exista problema nenhum em Aljustrel, mas o relatório nada diz 

segundo os especialistas e é por isso que tem tomado todas as diligências para que 

o assunto da qualidade do ar seja discutido na Assembleia e também exigindo que 

as entidades competentes estejam atentas e reúnam em conjunto, para se perceber 

e minimizarem os impactos existentes. Referiu também que Aljustrel tem uma mina 

dentro da vila, com a Lavaria situada a norte, que não foi alvo de um estudo de 

impacte ambiental, e sem um estudo prévio, e que ainda assim foi aprovada pelo 

executivo da altura. Salientou também que com esta afirmação, não está a querer 

indicar responsáveis, mas sim afirmar aquilo que é real, pois com certeza que 
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aqueles que a autorizaram pretendiam o melhor para o desenvolvimento da Mina e 

da terra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia reforçou mais uma vez, que não afirma nunca, 

não existir nenhum problema de poeiras que prejudiquem a saúde pública em 

Aljustrel e que tudo vai fazer para que se controle e se cumpra os requisitos legais. --  

 ---------- O deputado Renato Paulo por sua vez referiu que o problema do estudo 

foram dois: em primeiro lugar o estudo veio tarde, esteve algures perdido durante um 

ano e ninguém se questionou.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em segundo lugar, o estudo vem dizer que não foi contemplada a análise da 

nocividade das poeiras para a saúde humana. ----------------------------------------------------  

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

 ---------- O deputado José Baião em relação ao estudo considera que se deveria 

fazer uma sessão pública de esclarecimento à população. ------------------------------------   

 ----------  O Sr. Presidente relembrou ao público que não estão autorizadas gravações 

e registos fotográficos sem autorização da Mesa. ------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre reforçou mais uma vez a insistência na 

insuficiência do estudo e na divulgação do mesmo à população, envolvendo outras 

entidades, para que pelo menos se consiga esclarecer a população e esta 

Assembleia.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim a 2ª Secretária quis assinalar a data, por passarem 56 anos sobre o 

assassinato de Adanjo e Madeira pelo regime fascista. -----------------------------------------  

 ---------- B14 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Neste período da ordem do dia intervieram os munícipes Ruis Reis, Luis 

Cavaco e Nuno Martins.----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Rui Reis referiu que relativamente à questão da qualidade do ar, 

este é um problema que surgiu à cerca de 8 anos, preocupando-se com ele desde o 

ano de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Salientou ainda que o Sr. Presidente da Câmara se comprometeu na altura 

em reunir com as entidades competentes mas não o fez, só o fazendo agora. 
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Posteriormente foi solicitado um estudo em 2014, surgindo agora um relatório que 

esteve 14 meses escondido ou não divulgado. Referindo por isso, que enquanto 

aljustrelense consciente não se pode sentir confortável com esta situação, e que a 

única coisa que a população pede é uma sessão de esclarecimento relativamente à 

qualidade do ar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao relatório, referiu ainda que em 2014 a CCDR Alentejo 

assumiu que não tinha capacidade para fazer o estudo por não conseguir analisar a 

composição química das partículas. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim referiu que na anterior Assembleia assistiu ao corte da palavra a um 

munícipe, onde ainda o público foi acusado de estar articulado com a CDU. -------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara face às declarações proferidas pelo munícipe 

solicitou a palavra para fazer cumprir o regimento, referindo que o público tem todo o 

direito de falar, mas não pode de forma alguma fazer comentários ou juízos de valor 

sobre os comportamentos dos deputados na assembleia, nem pela forma como 

decorrem os trabalhos. De acordo com o regimento, o público tem de fazer questões 

concretas e objetivas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia, e para concluir, voltou a 

solicitar ao munícipe que formulasse as questões em concreto, afirmando que não 

concorda com a afirmação de não ter deixado falar um munícipe, pois respondeu a 

todas as perguntas por ele formuladas, sem excepção, tal como iria fazer agora com 

o munícipe Rui Reis. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Rui Reis formulou as seguintes questões: -------------------------------  

 ---------- 1ª – Está o Sr. Presidente disposto a fazer uma sessão de esclarecimento à 

população relativamente a esta temática? ----------------------------------------------------------  

 ---------- 2ª – É possível captar som de uma Assembleia Municipal? ------------------------  

 ---------- Em relação à primeira questão o Sr. Presidente referiu que quando as 

entidades competentes considerem que tem dados suficientes, em articulação com a 

Almina e a Câmara Municipal, farão uma sessão pública de esclarecimento à 

população, e que a Saúde é a base para que se realize essa sessão, pois a saúde 

pública é questão principal. -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Relativamente à segunda questão, as sessões poderão ser gravadas 

sempre que a mesa o autorize, conforme regimento. --------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Luis Cavaco começou por dizer que na Assembleia existia um 

dos deputados que ofendeu categoricamente cerca de 300 trabalhadores que 

estavam em piquete de greve, ofendeu categoricamente uma entidade que é quase 

centenária e o ofendeu categoricamente a ele, salientando que deputados por muito 

menos eram demitidos do cargo na Assembleia da Republica, e o que gostaria de 

ver nesta sessão era que a Assembleia procedesse à demissão do deputado em 

causa ou que ele próprio tivesse a humildade de se demitir. ----------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia informou que o referido ficaria registado.---------- 

 ---------- O munícipe Nuno Martins, enquanto eleito pela bancada da CDU na 

Assembleia de Freguesia de São João de Negrilhos questionou o executivo acerca 

da forma como são feitas as transferências correntes para a Freguesia, 

nomeadamente a transferência feita em 2017, e ainda se essa foi feita em parcelas, 

entre correntes e capital. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles esclareceu que as transferências são feitas em 

parcelas, e as despesas correntes vão sendo pagas todos os meses mediante a 

apresentação dos autos de medição. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- O membro Rui Faustino, Presidente da Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos mostrou-se bastante desagradado em relação às declarações proferidas 

pelo munícipe, realçando até que o mesmo deveria ter estado mais atento às 

explicações dadas sobre este assunto na Assembleia de Freguesia onde esteve 

presente na noite anterior. Ainda assim não quis deixar de esclarecer os presentes 

referindo que as verbas em causa se referem ao pagamento dos vencimentos dos 

trabalhadores das juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 01:00 horas do dia 28 de abril de 2018. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


