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- ATA N.º 01/2018 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro 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 

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

 ---------- 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 – Declaração de Interesse Público Municipal – Construção de três 

Pavilhões Avícolas – Rações Valouro, S.A. --------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Declaração de Interesse Público Municipal – Alteração e Ampliação do 

Lar da Terceira Idade da Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana. ---  

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

delegação de competências celebrado com a União de Freguesias de Aljustrel e Rio 

de Moinhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2017. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 29 de dezembro de 2017, 

depois de transcrita foi lida em voz alta. Os membros da assembleia, Manuel Nobre, 

José Baião e Renato Paulo, referiram alguns aspetos que mereciam a sua 

discordância em relação à referida ata, tendo a mesa concordado com a introdução 

de alguns complementos. Colocada à votação foi a mesma aprovada por 

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

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

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

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

 ---------- Ofício de Ref.ª 41064, datado de 29/12/2017, do Tribunal de Contas sobre a 

Homologação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2015, sugerindo 

algumas recomendações. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 29/12/2017, da Paróquia do Santíssimo Salvador de 

Aljustrel a enviar convite para Concerto e Almoço de Reis. ------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 12/01/2018, da Assembleia Municipal da Guarda a enviar 

Moção de Apoio ao “Movimento pelo Interior - em nome da Coesão”. ----------------------  

 ---------- Sobre este assunto o Sr. Presidente da Assembleia sugeriu que o assunto 

fosse analisado de forma mais ponderada, e submetido á votação na próxima 

sessão, tendo ambas as bancadas concordado com a proposta apresentada. ----------  

 ---------- E-mail datado de 18/01/2018, da Câmara Municipal de Aljustrel a convocar o 

Sr. Presidente para a reunião do Conselho Municipal de Educação que se realizou 

no passado dia 30 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 18/01/2018, dos deputados municipais eleitos pela 

bancada da CDU, a enviar um relatório mais completo do que o entregue na última 

sessão da Assembleia, referente ao tema “Acessibilidades Rodoviárias”. -----------------   

 ---------- E-mail datado de 19/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter aos Presidentes das Juntas o documento sobre Acessibilidades Rodoviárias 

no concelho de Aljustrel, enviado pelos deputados municipais eleitos pela bancada 

da CDU. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 19/01/2018, do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Presidente da Câmara o documento sobre Acessibilidades rodoviárias no 

concelho de Aljustrel, enviado pelos deputados municipais eleitos pela bancada da 

CDU. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 ---------- E-mail datado de 22/01/2018 dos deputados municipais eleitos pela bancada 

da CDU ao Presidente da Assembleia Municipal sobre a aplicação do PREVPAP.-----  

 ---------- E-mail datado de 22/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Presidente da Câmara, referente ao ponto anterior. ------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 22/01/2018 da CIMBAL a enviar convocatória da 1ª reunião 

extraordinária da Assembleia Intermunicipal da CIMBAL que se realizou no passado 

dia 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 23/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter aos Deputados Municipais o Relatório da Campanha de Monitorização de 

Qualidade do Ar - Estação Móvel - Outubro de 2015 a Outubro de 2016. -----------------  

 ---------- E-mail datado de 23/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Presidente da Câmara, referente ao ponto anterior. ------------------------------  

 ---------- Sobre o assunto em questão nos pontos anteriores, o Sr. Presidente da 

Assembleia, informou que participou no dia anterior numa reunião de trabalho, com 

várias entidades para analisar esta questão. Esta reunião foi solicitada pela câmara 

municipal junto dos serviços da ARSA, da CCDRA, da APA e da DGEG, e foi 

presidida pelo Sr. Presidente da Câmara, pelo que considerou oportuno solicitar 

nesta altura, alguns esclarecimentos ao Presidente da Câmara, de forma a informar 

a Assembleia e os presentes. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Tomando a palavra, o Sr. Presidente da Câmara esclareceu que desde que 

se iniciou este processo, tem tomado todas as diligências possíveis no sentido de 

esclarecer todas as dúvidas que esta situação levanta, no entanto têm sido vários os 

entraves que tem surgido ao longo do tempo, situações que não têm diminuído a 

proatividade da autarquia. Considerou ainda que é abusivo e de má-fé afirmar que a 

autarquia possui o relatório desde outubro de 2016, e só o tenha revelado em 

novembro 2017, quando já foi explicado por diversas vezes a forma e o tempo em 

que o mesmo foi entregue á autarquia. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O que importa é que no seio das diligências tomadas pela autarquia foi 

possível no passado dia 24 de janeiro juntar na autarquia técnicos da CCDRA, da 

APA, da ARSA, para uma análise preliminar ao relatório, ficando estabelecida a data 

de dia 27 de fevereiro, para uma segunda reunião, envolvendo também outras 

entidades, no sentido de se aprofundar uma análise detalhada quer ao relatório, 

quer aos problemas da qualidade do ar que se respira em Aljustrel. Esta é uma 

preocupação constante da autarquia, tendo na reunião que decorreu no dia de 

ontem, onde também estiveram presentes a DGEG e a Almina, concluindo-se por 

parte da DGEG que cabe á empresa mineira divulgar as monitorizações que têm 

feito, e segundo a mesma entidade a empresa tem realizado monitorizações junto de 

empresas certificadas para o efeito. ------------------------------------------------------------------   

 ---------- Quanto às técnicas da saúde foi referida a necessidade de se estabelecer 

um plano para monitorizar os dados relativos à saúde. -----------------------------------------  

 ---------- A DGEG informou também que esta empresa tem a licença ambiental a 

renovar, face ao aumento da capacidade produtiva e como tal terá que efetuar 

novamente um estudo de impacto ambiental para renovar tal licença e respectiva 

consulta pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda na sequência desta reunião, foram abordados vários assuntos, 

nomeadamente os disparos, oriundos da exploração, e o tráfego pesado no centro 

de vila, situações que são igualmente preocupantes, e que merecem igualmente a 

preocupação desta autarquia, por isso não é sério que sejamos acusados de não 

tomar medidas sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia referiu ainda que todas as medidas relativas 

á licença ambiental da Almina, estão disponíveis no site da APA, enumerando 

algumas, sendo cumpridas e fiscalizadas segundo esta entidade e restantes 

entidades fiscalizadoras. Pelo que todos temos que estar atentos sem em termos 

futuros se verificam melhorias relativamente ao pó e se a empresa cumpre ou não 

cumpre as mesmas.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Renato Paulo relativamente a este assunto solicitou a palavra 

para declinar qualquer acusação que tenha sido efetuada pela bancada da CDU no 

sentido de afirmar que a autarquia possuía o relatório e não o divulgou, no entanto 

causa-lhe estranheza que o mesmo tenha chegado um ano depois e ninguém se 

tenha manifestado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Manifestou satisfação em saber que efetivamente estão a ser tomadas 

medidas relativamente a esta problemática, no entanto quando a câmara refere que 

não lhe compete fazer o relatório, considera que poderia a autarquia ter solicitado o 

mesmo a uma entidade independente. Continuou afirmando que certamente haveria 

alguma explicação para o facto do Baixo Alentejo ter um número elevado de casos 

de cancro. Considerou por fim que, sendo a Almina a fornecer as próprias amostras 

para posterior análise, seria ser juiz em causa própria. -----------------------------------------  

 ---------- O membro Manuel Nobre tomou a palavra levantando algumas dúvidas 

quanta idoneidade dos locais onde são efetuadas estas análises, reportando alguns 

casos que já tinham sido relatados. -------------------------------------------------------------------  

 ----------  Na sequência da ultima intervenção o membro João Afonso questionou a 

mesa sobre o facto das declarações proferidas constarem na ata da sessão. -----------  

 ----------  Ainda na sequência desta intervenção o membro José Baião fez algumas 

referências relativas às intervenções do deputado João Afonso em anteriores 

assembleias, nomeadamente nos assuntos relacionado com a empresa mineira. ------   

 ---------- E-mail datado de 24/01/2018 do Presidente da Junta de Freguesia de São 

João de Negrilhos, a acusar a receção do documentos sobre Acessibilidades 

Rodoviárias no concelho de Aljustrel. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 25-05, datado de 25/01/2018, da Junta de Freguesia de São 

João de Negrilhos a enviar cópia do ofício remetido à EDIA sobre a Reposição das 
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normais condições de circulação nas vias afetadas pelas obras de infraestruturas da 

rede de rega de Alqueva.------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- E-mail datado de 29/01/2018 dos deputados municipais eleitos pela bancada 

da CDU ao Presidente da Assembleia Municipal sobre transferências de verbas para 

as Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre este assunto, o Vereador Carlos Teles solicitou a palavra, para intervir 

no sentido de questionar a bancada da CDU sobre quais as dúvidas que ainda 

subsistem, dado que considerava que este assunto já tinha ficado devidamente 

esclarecido, na sessão anterior, no entanto face á insistência, devolve as questões á 

CDU, nomeadamente ao antigo presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, uma 

vez que é o único eleito que esteve em funções, aquando do estabelecimento dos 

critérios e do início dos protocolos com as freguesias, mantendo este executivo a 

mesma ponderação financeira. Ainda neste âmbito considera que não é verdade 

afirmar que tenham existido cortes nas despesas correntes, dado que apenas foram 

ajustados os valores em relação ao capital, refletindo assim o corte que o Estado 

Central fez para com a autarquia, mesmo assim, e apesar destes ajustes nenhuma 

das freguesias tem executado plenamente as intervenções de capital num único 

ano. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Nesta sequência o membro José Baião, reiterou a necessidade de saber os 

critérios, pois não os conheceu anteriormente. ----------------------------------------------------  

 ----------  O membro Manuel Nobre tomou a palavra para referir a pertinência de 

abordar novamente este assunto, dada a necessidade de estabelecer critérios claros 

para a atribuição de verbas às freguesias. ----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para realçar a necessidade de 

se efetuar um trabalho conjunto, entre a Câmara e a Assembleia, no sentido de se 

criar uma base para novos critérios de distribuição de fundos pelas freguesias, tendo 

em conta o trabalho que desenvolvem e os serviços que prestam á população. --------  

 ---------- Referiu ainda que aquando da sua entrada em funções, ainda existindo a 

freguesia de Rio de Moinhos, foi alargado ao protocolo desta freguesia, em termos 

de intervenções de capital, e estabelecido um protocolo com a freguesia de Aljustrel, 

que nem dispunha deste tipo de delegação de competências. -------------------------------  
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 ---------- Para encerrar este assunto o Sr. Presidente da Assembleia, tomou a palavra 

para apelar a um trabalho conjunto entre os vários intervenientes no sentido de se 

prestar um serviço público de proximidade e qualidade aos cidadãos de todo o 

concelho, função principal das Freguesias, ainda mais com a legislação atual, onde 

são conferidas novas atribuições e competências às Freguesias, que devem ser 

tomadas em conta, exemplificando o caso da protecção civil e outras no âmbito da 

limpeza urbana. Referiu também as acções das Freguesias em termos de capital e 

corrente, no âmbito do protocolo, sensibilizando mais uma vez para se definirem 

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

 ---------- E-mail’s datados de 29/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Presidente da Câmara, Presidentes de Junta e Deputados do PS, do 

documento enviado pelos deputados municipais eleitos pela bancada da CDU sobre 

transferências de verbas para as Juntas de Freguesia.---------------------------------------- 

 ---------- Ofício de Ref.ª 974, datado de 30/01/2018, do Gabinete do Primeiro Ministro 

a acusar a receção da Moção - Funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel. ------  
 

 ---------- Ofício de Ref.ª 3037, datado de 30/01/2018, do Presidente da Assembleia da 

República a acusar a receção da Moção - Funcionamento do Centro de Saúde de 

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

 ---------- E-mail datado de 31/01/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Deputados Municipais a documentação sobre a Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, Artigo 15.º - Declarações. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aljustrel 

para as Comemorações do 69.º Aniversário, que se realizou no passado dia 4 de 

fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 ---------- Ofício datado de 01/02/2018, da Secção de BTT/Cicloturismo a enviar 

convite para a entrega de trofeus da Maratona de BTT de Aljustrel “Por Trilhos 

Mineiros” no dia 18/03/2018. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 1920, datado de 06/02/2018, do Presidente da República a 

acusar a receção da Moção - Funcionamento do Centro de Saúde de Aljustrel. --------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 64, datado de 09/02/2018, da CPCJ de Aljustrel a enviar o 

relatório anual de atividades 2017. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 12/02/2018 dos deputados municipais eleitos pela bancada 

da CDU dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal, sobre a aplicação do 

PREVPAP – insistência. ---------------------------------------------------------------------------------  
 

 ---------- E-mail’s datados de 15/02/2018 do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Presidente da Câmara e aos Deputados Municipais de documento 

enviado pelos deputados municipais eleitos pela bancada da CDU sobre a aplicação 

do PREVPAP – insistência. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

 ---------- E-mail datado de 16/02/2018 dos deputados municipais eleitos pela bancada 

da CDU ao Presidente da Assembleia Municipal, sobre o relatório enviado da 

Qualidade do Ar. -------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Ofício datado de 22/02/2018, do Deputado Pedro do Carmo a solicitar 

contributos para a Estratégia Portugal 2030. -------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 23/02/2018, recebido da Câmara Municipal, acerca da 

informação sobre a aplicação do PREVPAP aos trabalhadores do Município de 

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

 ---------- E-mail datado de 23/02/2018, do Presidente da Assembleia Municipal, a 

remeter ao Deputados Municipais o documento enviado Executivo Municipal 

informação sobre a aplicação do PREVPAP. ------------------------------------------------------  

 ---------- 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 “Pela qualidade do ar em Aljustrel” -----------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação o membro Rui Faustino referiu que face às 

explicações que já aqui foram feitas acerca desta temática a moção em debate cai 

no vazio. Por outro lado acha estranho que em tantas recomendações que têm sido 

feitas, pela CDU, ainda não se viu uma única recomendação à entidade “poluidora”, 

isto é, a Almina. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a moção obteve 12 votos contra da bancada do PS e 7 

votos a favor da Bancada da CDU, tendo a bancada do PS apresentado a seguinte 

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

 ---------- “Rejeição da Moção da CDU – Qualidade do Ar em Aljustrel” ----------------------  
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 ---------- A bancada do PS na Assembleia Municipal de Aljustrel rejeita a moção 

apresentada pela CDU a propósito da Qualidade do Ar, pelo facto de estarem neste 

momento a decorrer reuniões de trabalho com várias entidades com 

responsabilidade de fiscalização nesta área. ------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda na base da rejeição da moção estão as explicações prestadas pelo 

executivo e pelo Presidente da Assembleia Municipal, enquanto eleitos ativos nas 

referidas reuniões. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considera-se que neste sentido, aprovar uma moção com o teor da 

apresentada pela CDU, que para além de reivindicar aquilo que já decorre, ainda 

apresenta do nosso ponto de vista considerações de análise técnica duvidosa. --------  

 ---------- Os eleitos pelo PS, apelam ao acompanhamento deste assunto com a 

devida ponderação na salvaguarda do interesse da população, não causando 

alarmismos sociais claramente desnecessários, manifestando a sua confiança nos 

eleitos enquanto representantes legítimos de toda a população. -----------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de fevereiro, os eleitos do PS na Assembleia Municipal. ------------   

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal declarou também que face ás 

reuniões efectuadas e assunto estar em cima da mesa, não faz sentido estar a 

aprovar uma moção que sai fora do caminho agora traçado e que se deve 

acompanhar em permanência os desenvolvimentos ---------------------------------------------  

 ---------- Moção “Pela reposição da capacidade financeira das Juntas de Freguesia do 

Concelho” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação o membro Rui Faustino referiu que este é um 

assunto que já aqui foi falado, e que estão negociações em curso, tornando esta 

moção extemporânea. Salientou ainda que, o aumento das transferências de verbas 

para as Juntas de Freguesia só poderá acontecer quando forem aprovados os novos 

documentos previsionais, e como tal a bancada do PS nesta Assembleia irá rejeitar 

esta moção.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez, o membro Manuel Nobre referiu que o corte de 5% no 

Orçamento de Estado em 2012, referente às transferências para as Juntas de 

Freguesia, atualmente já está a ser reposto, e como tal a Câmara deveria fazer o 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------- O Presidente da Assembleia Municipal, referiu que se deveria olhar os 

protocolos para as Juntas de Freguesia em função da realidade de cada uma, das 

novas competências que actualmente lhe estão atribuídas, do serviço de 

proximidade que devem prestar e onde se devem centralizar, ponderando critérios 

mais objectivos para a componente capital, inclusive financiamentos comunitários 

para as intervenções abrangidas.--------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Colocada à votação, a moção obteve 12 votos contra da bancada do PS e 7 

votos a favor da Bancada da CDU, tendo a bancada do PS apresentado a seguinte 

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

 ---------- “Os eleitos do PS na Assembleia Municipal rejeitam a moção supracitada 

pelo facto existir um compromisso por parte do executivo camarário no sentido de 

rever e analisar os Protocolos estabelecidos com as Juntas de Freguesia. ---------------  

 ---------- Assim e uma vez que está estabelecido o respetivo acordo, assumido 

publicamente pelo Sr. Vereador, é extemporânea a apresentação de uma moção 

com o teor da ora apresentada. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de fevereiro, os eleitos do PS na Assembleia Municipal. ------------   

 ----------  Moção “ Dia Internacional da Mulher- 8 de Março” ------------------------------------  

 ----------  A deputada Marisa Góis Caetano sugeriu que a presente moção fosse 

enviada a todos os partidos políticos com assento na Assembleia da República, 

exortando-os a criar mecanismos internos que proporcionem uma maior participação 

das mulheres na vida política das suas comunidades. ------------------------------------------  

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

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

 ----------  Moção “Pela restituição das Freguesias às populações de Aljustrel e Rio de 

Moinhos” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação o membro Rui Faustino referiu que esta é uma 

moção que nos merece a total concordância, mas sugeriu a inclusão de dois pontos, 

que foram aceites. -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

moção.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Antes de se passar à apreciação da moção seguinte, e como já passava da 

meia-noite, entrando-se no dia seguinte, o Sr. Presidente pediu autorização para 

prosseguir a sessão, situação que foi prontamente viabilizada pelos membros da 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Em defesa do Serviço Público dos CTT” --------------------------------------  

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

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

 ----------  Moção “Pela abertura da Escola de Rio de Moinhos - Aljustrel”  ------------  

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

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

 ---------- Por parte da bancada do PS: -----------------------------------------------------------------  

 ----------  Moção “Acessibilidades Rodoviárias” ------------------------------------------------------  
 

 ---------- O deputado Manuel Nobre referiu que a bancada da CDU concorda 

genericamente com o teor da mesma, pois é um problema que abrange todos nós, 

no entanto considera que a mesma sublinha muito as Estradas Nacionais e pouca 

referência faz às Estradas Municipais. Deveria ser também acrescentada a 

envolvência dos Presidentes de Junta, porque são eles quem melhor conhece o 

terreno.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- A Moção “Acessibilidades Rodoviárias” apresentada pelos membros eleitos 

pelo PS na Assembleia Municipal de Aljustrel, apesar de merecer a nossa 

concordância na generalidade, a mesma suscita algumas considerações por parte 

desta bancada: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Tendo em conta que existem no concelho estradas nacionais e municipais 

a necessitar de intervenções e manutenção urgentes, é dada nos considerando 

apenas destaque aos financiamentos externos, apesar de importantes, é de 

sublinhar que o município também tem responsabilidades nesta matéria, mesmo que 

não existam financiamentos comunitários; -----------------------------------------------------------  
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 ---------- 2. Não podemos deixar de discordar que a presente moção não reflita aquilo 

que os nossos munícipes sentem. Concordamos que devemos exigir ao governo 

central a urgente reparação das estradas Nacionais, mas também sabemos a quem 

devemos exigir a reparação das estradas Municipais. Os munícipes não querem 

mais estudos, investigações e grupos de trabalho, querem acção e é isso que se 

exige desta Assembleia; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Tendo em conta as propostas plasmadas no documento, é de salientar a 

forma discriminatória e tendenciosa como se exige às Infraestruturas de Portugal a 

imediata reparação e conclusão das empreitadas em curso das estradas nacionais, 

mas apenas se recomenda à Câmara Municipal de Aljustrel, um estudo, 

responsabilização de terceiros, planificação e priorização das intervenções, e 

agendamento de reuniões, isto é, a uns exige-se, a outros, recomenda-se; ---------------  

 ---------- Em face destes considerandos e da situação insustentável e intolerável de 

manutenção do estado calamitoso da grande maioria das estradas do Concelho de 

Aljustrel, e dos prejuízos para a segurança das pessoas e dos seus bens, bem como 

para o dinamismo empresarial e económico do concelho dever-se-á reivindicar para 

que a Câmara Municipal de Aljustrel estabeleça, em sintonia com as Juntas de 

Freguesia, que é quem melhor conhece o terreno, um plano plurianual de 

investimentos para a pavimentação e manutenção das estradas municipais do 

Concelho de Aljustrel, ao nível do pavimento, valetas, taludes, obras de arte, entre 

outras. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, os membros eleitos pela CDU apesar de votarem favoravelmente 

a presente Moção, manifestam à Câmara Municipal de Aljustrel a sua insatisfação 

pelo estado de degradação que se encontram as estradas municipais sob a sua 

responsabilidade, pelo que se exige uma intervenção rápida e faseada. -------------------  

 ---------- Os eleitos pela CDU na Assembleia Municipal, a 28 de fevereiro de 2018.” ----  

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

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

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

 ----------  Neste período houve as intervenções dos munícipes José Candeias e José  

Parreira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  O munícipe José Candeias, tomou a palavra para manifestar o seu 

desagrado pela dificuldade em contactar o Sr. Presidente da Câmara, afirmando 

igualmente que o movimento que representa não realizou qualquer intervenção 

caluniosa, que ponha em causa o trabalho e bom nome da autarquia. Por outro lado, 

manifestou satisfação com os desenvolvimentos que estão a acontecer 

relativamente ao problema da qualidade do ar em Aljustrel, deixando três questões, 

uma sobre a inexistência de dados sobre a saúde no concelho, outra relativa ao 

relatório de monitorização de ar, nomeadamente o papel das recolhas efetuadas 

pela Almina, para a monitorização do ar, e por fim, segundo o regulamento da 

comissão europeia os rejeitados deveriam de ir para locais exteriores, sugerindo à 

câmara que fizesse a monitorização por entidades independentes. -------------------------  

 ----------  Em seguida e no enquadramento o Presidente da Assembleia respondeu 

em sequência a todas as questões feitas pelo munícipe José Candeias, no âmbito 

do ambiente e qualidade do ar e sobre os desenvolvimentos em curso.------------------- 

 ----------  O munícipe José Parreira, identificando-se como gestor da Herdade do 

Morgado, situada numa zona contígua á lavaria da Almina, afirma que a Almina é 

uma empresa privada, com fins privados que explora recursos públicos, 

questionando a autarquia sobre a atualidade dos valores fixados na legislação que 

regula a atividade ambiental da empresa mineira, evidenciando que a localização da 

lavaria mineira e a vila de Aljustrel, estão a favor do vento, como tal ficando mais 

expostos á poeiras que emanam da exploração. -------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para esclarecer que o novo 

estudo de impacto ambiental, certamente que irá evidenciar as situações agora 

identificadas, contando com um período de discussão pública, que pode receber os 

contributos e alertas da população, e quanto a questões de contaminação da 

barragem dos rejeitados, a mesma pode ser denunciada junto da DGEG que é a 

entidade com responsabilidade nesta matéria. ----------------------------------------------------  

----------- O Presidente da Assembleia referiu também que a localização da lavaria foi 

um processo do projecto de 1989, fazendo um enquadramento do referido, onde no 

caso não existiu e não se considerou o impacto ambiental, da localização da lavaria, 

acrescentando mesmo que a mesma só agora trabalhou.-----------------------------------  
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 ---------- B2 – Declaração de Interesse Público Municipal – Construção de três 

Pavilhões Avícolas – Rações Valouro, S.A. -----------------------------------------------------  

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

empresa Rações Valouro S.A., pretende proceder à construção de três Pavilhões 

Avícolas, com o objetivo de expandir a sua atividade, nos prédios rústicos 

denominados “Herdade dos Álamos do Meio e de Baixo”, “Vila do Rosário” e “Álamo 

Novo”, 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 de três Pavilhões 

por parte da empresa Avícolas – Rações Valouro, S.A. ----------------------------------------  

 ---------- B3 – Declaração de Interesse Público Municipal – Alteração e 

Ampliação do Lar da Terceira Idade da Misericórdia Nossa Senhora da 

Assunção de Messejana. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia retirou-se da sala, uma vez que assume a 

função de Provedor da Misericórdia de Messejana. ----------------------------------------------  

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

Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de Messejana, pretende efetuar obras de 

alteração e ampliação do Lar de Terceira Idade da Irmandade Misericórdia Nossa 

Senhora da Assunção de Messejana, 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 alteração e ampliação do Lar 

de Terceira Idade da Irmandade Misericórdia Nossa Senhora da Assunção de 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União de 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos. ------------------------------------------------------  

 ---------- Já com a presença de todos os membros, foi presente para apreciação e 

votação a alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências 
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celebrado com a União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, correspondente 

a 2018.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, correspondente a 2018. ---  

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2017. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação o Relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2017.------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Estradas do Concelho – Variante -----------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à Variante de Aljustrel, referiu que a Câmara está a trabalhar a 

par e passo juntamente com a Tutela, no âmbito da figura “Last mile”, para a 

concretização do projeto, e por outro lado, se se verificar a existência de receitas 

extraordinárias (resultantes do IMT), o Município estará em condições para realizar 

obras nas estradas Carregueiro/Entradas, Montes Velhos/Ferreira do Alentejo. --------  

 ---------- Referiu também que em janeiro abriu o concurso para as Áreas de 

Localização Empresarial (ALE’S) e irão ser candidatadas áreas empresariais na 

freguesia de Ervidel, a expansão da Zona Industrial de Aljustrel e um Centro de 

Negócios, no antigo Matadouro de Aljustrel. -------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Aljustrel está envolvido com 3 entidades para a prossecução 

de candidaturas ao Alentejo 2020, Misericórdia de Messejana (ampliação do Lar de 

Idosos), Cocaria (ampliação das instalações) e Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel (construção de uma Unidade de Cuidados Continuados). --------------------------  

 ---------- Referiu ainda que a Câmara irá contratualizar Medidas para o Sucesso 

Escolar que englobe 5 Municípios. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Destacou ainda: ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  A aprovação pelo Tribunal de Contas da Empreitada da Conduta Adutora ao 

Carregueiro e Reservatório; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A aprovação da intervenção no antigo Campo das Minas e o início dos 

trabalhos de substituição de toda a iluminação pública do concelho por LED’S. ---------  

 ---------- De seguida o membro Manuel Nobre lamentou o facto de esta sessão ter 

sido marcada a meio da semana, e questionou o executivo acerca da aplicação do 

PREVAP e da existência de uma reclamação por parte da Ordem dos Engenheiros, 

acerca do concurso lançado pela Câmara para um Técnico Superior de Engenharia 

Civil. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim entregou uma recomendação para que a mesa da Assembleia a faça 

chegar à Câmara Municipal, para que sejam criadas as condições necessárias por 

forma a dotar as escolas de proximidade – escolas básicas (EB) e jardins-de-infância 

(JI) das freguesias rurais de refeitórios escolares. ------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da câmara tomou a palavra para esclarecer alguns pontos 

levantados na intervenção anterior, começando por referir que em relação á 

hipotética reclamação da ordem dos engenheiros, desconhece o processo uma vez 

que o assunto está à responsabilidade do júri do concurso, nomeadamente do seu 

presidente, no entanto tomará as diligências necessárias para a análise desta 

situação.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto á aplicação do PREVAP esclareceu que esta é uma situação que 

ainda está em aberto e que tem vindo a ser estudada quer pelo executivo quer pelos 

serviços responsáveis pelos recursos humanos, no sentido de colmatar situações de 

efetiva precariedade que subsistam na autarquia. ------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia, quanto à questão da marcação da sessão 

referiu que sempre que possível, as mesmas serão marcadas para sexta-feira, mas 

quando surjam alguns assuntos que não permitam que assim seja, terão de ser 

marcadas num outro dia.---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  De seguida o membro José Baião referiu que em 2017 foi proposto pelo 

membro Manuel Nobre a aquisição de um terreno para ceder à Columbófila Estrela 

Alentejana, de Ervidel, pelo que questionou o executivo acerca do seu 

posicionamento sobre esta pretensão. ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que a autarquia tem acompanhado de 

perto a situação da Sociedade Columbófila Estrela Alentejana, conhecendo bem 

quer a sua história, quer os seus resultados. Relativamente à possibilidade de 

adquirir um terreno para uma construção de raiz de uma sede social, o Sr. 

Presidente referiu que está a ser estudada para Ervidel uma outra situação, que 

venha a viabilizar os restantes pedidos de sedes sociais para as coletividades de 

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

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

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

 ---------- 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 02:30 horas do dia 01 de março de 2018. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


