
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º5/2018  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 28 DE JUNHO DE 2018 
1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

- ATA N.º 05/2018 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de junho 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: ------------------------------------ Patrícia dos Remédios Camacho,  

designada para desempenhar as funções, uma vez que se verificou a falta da 2ª 

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

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

 ---------- Maria Antonieta Assunção Batista, substituída por Luis Manuel da Conceição 

Cavaco;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Luís Soares Baião, substituído por Ana Rita dos Santos; -------------------  

 ---------- Rui Pedro da Silva Faustino, Presidente da Junta de Freguesia de São João 

de Negrilhos, substituído por Maria José Fortes Jordão. --------------------------------------  

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

Messejana  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 e Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação Acordo de Pagamento com as Águas Públicas 

do Alentejo (AGDA). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da alteração ao Caderno II do Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 27/04/2018 depois de transcrita foi 

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

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

 ---------- Os membros Luis Gabriel Neto, Luis Cavaco, Maria José Jordão e Ana Rita 

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

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 13/06/2018 depois de transcrita 

foi lida em voz alta. Colocada à votação foi a mesma aprovada por maioria, com a 

abstenção da bancada da CDU e os votos a favor da bancada do PS e assinada 

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

 ---------- Os membros João Afonso, Maria José Jordão, Ana Rita Santos, Luis 

Cavaco, Lélia Pancada, Gonçalo Mendes e Cristina Lopes, não participaram na 

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

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

 ---------- Na sequência dos vários pedidos de esclarecimentos e apelos enviados ao 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal, desde a convocação da Assembleia 

Municipal extraordinária à realização da mesma, as dúvidas e os atropelos ao 

Regimento acerca da forma e modo como foi convocada e realizada a referida 

Assembleia, sem no essencial nos ter sido dada resposta pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, reiteramos o seguinte: -----------------------------------------------------  

 ---------- Registamos como desinteresse do Sr. Presidente da Assembleia, o facto de 

só depois de 6 dias passados sobre o envio do nosso primeiro e-mail a alertar para 
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as incongruências da convocatória enviada, e só após o envio de outro mail desta 

bancada, a insistir no atropelo ao regimento, é que obtivemos resposta, apresar de 

evasiva, aos pedidos de esclarecimentos;  ---------------------------------------------------------  

 ---------- A convocatória enviada é feita nos termos do Art.º 68 e 69.º intitulando a 

Assembleia Extraordinária de “sessão solene, subordinada ao tema Educação, 

Inovação e Empreendedorismo”. Ao se agregar numa única iniciativa / convocatória 

uma sessão extraordinária “solene” e uma sessão extraordinária “temática e de 

natureza relevante”, criando assim uma situação que não se encontra definida no 

Regimento e vai ao arrepio da Legislação que define o funcionamento das sessões 

extraordinárias; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A convocatória em questão fixa a realização de uma Sessão Solene, a qual 

deveria ser apenas e só para “assinalar o Dia Município”, situação que não se 

verifica. Ao mesmo tempo, tenta-se incluir também a “ evocação ou comemoração 

de efemérides” no conteúdo da convocatória para a Assembleia Municipal 

Extraordinária; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Remente o e-mail do Sr. Presidente da Assembleia de dia 12 para a nota de 

abertura do Regimento da Assembleia Municipal, sabendo o Sr. Presidente que a 

nota de abertura não tem força de lei nem é matéria de regulação do funcionamento 

da Assembleia, trata-se apenas e só, da nota de abertura. ------------------------------------  

 ---------- No entanto é curioso que se recorre à nota de abertura para deturpar o 

espírito da própria nota de abertura, pois a mesma refere: ------------------------------------  

 ---------- “O fortalecimento do poder local depende muito da vitalidade da Assembleia 

Municipal, isto é, do modo como este órgão potencia a qualidade do debate politico 

e a interação gerada pela pluralidade das expressões ideológicas. -------------------------  

 ---------- Se, por um lado, o Regimento normaliza a legislação fundadora do poder 

democrático, deverá também incentivar o diálogo construtivo, a cooperação e os 

consensos entre as forças políticas, visando o progresso e o desenvolvimento 

harmonioso da comunidade que aqui legitimamente se representa. ------------------------  

 ---------- Quis a Mesa da Assembleia Municipal, apurar este modelo regimental, no 

sentido de uma maior abertura ao debate de temas da iniciativa da própria 
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Assembleia, para além do papel que genericamente lhe está reservado da 

ratificação das deliberações da Câmara Municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade e ousando dar mais um passo de autonomia face a uma 

ordem de trabalhos basicamente composta pelas deliberação da Câmara e pelos 

impositivos legais, a Mesa da Assembleia Municipal incluiu no Regimento um 

Capitulo para sessões solenes, sessões temáticas e de natureza relevante, como 

em determinadas sessões ordinárias, poderá escolher um tema especifico de 

interesse para o Município, que será objeto de debate e para o qual poderão ser 

convidadas individualidades externas à Assembleia”. -------------------------------------------  

 ---------- “Trata-se, certamente, de pequenos mas significativos passos no sentido de 

valorizar a iniciativa da Assembleia e de favorecer a qualidade do debate de ideias 

que a todos deve implicar, aproximando o mais possível os Munícipes dos processos 

de decisões, promovendo a participação informada, ativa e construtiva, fomentando 

uma sociedade civil ainda mais forte”. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, o modelo que a Assembleia Municipal Extraordinária que se veio a 

realizar, não foi ao encontro dos pressupostos atrás mencionados. Não promoveu o 

debate, impediu o diálogo e o contraditório, não permitindo a efetivação cabal da 

função da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acrescendo que, ao se utilizar este modelo de funcionamento para os 

representantes da Assembleia Municipal Jovem apresentarem os resultados da 

Assembleia Municipal Jovem, impede a troca de experiências e de ideias entre os 

jovens e os membros da Assembleia Municipal, frustrando as legitimas expectativas 

dos jovens, dos eleitos e de objetivos da própria Assembleia Municipal Jovem, o que 

aconteceu pela primeira vez desde a sua criação. -----------------------------------------------  

 ---------- Ainda no mail de dia 12, o Sr. Presidente fez referência ao facto de ter 

reunido com as Secretárias da Mesa da Assembleia, tal procedimento só confirma 

mais um atropelo do Presidente desta Assembleia ao Regimento em vigor. Deveria o 

presidente da Mesa ter cumprido o Artigo 15.º n.º3, e não o fez. O Sr. Presidente só 

reuniu com a Mesa 8 dias depois de ter enviado a convocatória, desconsiderando 

também por essa via as Secretárias, a Mesa e os membros da Assembleia. ------------  
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 ---------- Desta forma, e apesar dos vários apelos e chamadas de atenção dos 

membros eleitos pela CDU, e não tidos em conta, entendemos que estamos perante 

um convocatória que se afigurou irregular, que por sua vez, determinou que a 

Assembleia, realizada nesses termos também o foi, sendo responsabilidade do 

Presidente da Assembleia Municipal de Aljustrel a insistência naquele formato e nas 

respetivas premissas. Razões mais que suficientes para esta bancada não poder 

votar favoravelmente a ata que acompanha esta reunião. -------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de junho de 2018, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

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

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

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

 ---------- Correspondência trocada com os eleitos da bancada da CDU referente à 

convocação da sessão solene evocativa do feriado municipal no dia 13 de junho, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 06/06/2018 dos deputados da CDU a solicitar indicações 

do modelo de funcionamento da mesma, e esclarecimentos acerca da real natureza 

desta Assembleia; e-mail datado de 06/06/2018 a reiterar as preocupações 

manifestadas no mail anterior; e-mail datado de 12/06/2018 do Sr. Presidente da 

Assembleia a justificar e esclarecer os moldes da convocação e funcionamento da 

assembleia evocativa do feriado municipal de Aljustrel e e-mail datado de 

13/06/2018 dos deputados da CDU a reafirmar a irregularidade da realização da 

sessão solene evocativa do feriado municipal. ----------------------------------------------------  

 ---------- E-mail de datado 02/05/2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a enviar, 

para conhecimento, o Projeto de Lei n.º 852/XIII/3ª - Revoga a Lei n.º 31/2012 de 14 

de agosto (Revisão do Regime Jurídico do Arrendamento Urbano). ------------------------  

 ---------- E-mail datado de 07/05/2018 da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos a enviar cópia da moção apresentada pela bancada da CDU sobre “Pela 

Qualidade do Ar em Aljustrel”. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail datado de 07/05/2018 da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos a enviar cópia da moção apresentada pela bancada da CDU sobre 

“Acessibilidades Rodoviárias”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª XIII-3436/GPAR-ab, datado 11/05/2018, da Assembleia da 

Republica a acusar a receção da moção em defesa do Serviço Público dos CTT. ------  

 ---------- E-mail datado de 14/05/2018 da Assembleia de Freguesia de Messejana, a 

enviar cópia das moções apresentadas pela bancada da CDU sobre “Transferência 

de Competências” e “Em Defesa da Gestão Pública da Água e da Autonomia de 

Cada Município”. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado 21/05/2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a acusar a 

receção da moção “Em Defesa do Serviço Público dos CTT”. --------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 1033, datado 23/05/2018, do Gabinete do Secretário de 

Estado das Autarquias Locais a acusar a receção da moção “Pela restituição das 

Freguesias às populações de Aljustrel e Rio de Moinhos”. -------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 33/2018, datado 24/05/2018 da Assembleia Municipal da 

Fafe a enviar Moção apresentada pelo Grupo Independente FAFE SEMPRE sobre a 

Regionalização. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado 24/05/2018, da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais a enviar informação genérica sobre o 1.º Congresso Nacional realizado 

no dia 19 de maio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 4513, datado 25/05/2018, do Gabinete do Primeiro-Ministro a 

acusar a receção da moção em defesa do Serviço Público dos CTT. ----------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 4533, datado 25/05/2018, do Gabinete do Primeiro-Ministro a 

acusar a receção da moção “Pela restituição das Freguesias às populações de 

Aljustrel e Rio de Moinhos”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª XIII-3516/GPAR-lg, datado 28/05/2018, da Assembleia da 

Republica a acusar a receção da moção “Pela restituição das Freguesias às 

populações de Aljustrel e Rio de Moinhos”. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 20/2018, datado 30/05/2018 da Assembleia Municipal da 

Mogadouro a enviar Moção sobre a distribuição de fundos comunitários. -----------------  
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 ---------- Ofício de Ref.ª 111-601036/XIII, datado 06/06/2018, do Grupo Parlamentar 

“Os Verdes” a acusar a receção da moção “Dia Internacional da Mulher - 8 de 

março”.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 112-601503/XIII, datado 07/06/2018, do Grupo Parlamentar 

“Os Verdes” a acusar a receção da moção “Pela restituição das Freguesias às 

populações de Aljustrel e Rio de Moinhos”,  a enviar para conhecimento o Projeto Lei 

n.º 888/XIII/3.ª -  que procede à reposição de freguesias. --------------------------------------  

 ---------- E-mail datado 06/06/2018, do Grupo Parlamentar “Os Verdes” a dar 

conhecimento da pergunta dirigida ao Ministério da Saúde sobre a situação de 

carência de enfermeiros no Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 22/06/2018 da Junta de Freguesia de Messejana a 

informar da impossibilidade de comparecência da Presidente de Junta. -------------------  

 ---------- E-mail datado de 27/06/2018 da Junta de Freguesia de Ervidel a remeter a 

moção designada “Pela Atualização imediata dos valores das transferências, 

aprovada na Assembleia de Freguesia de Ervidel de 26/06/2018. ---------------------------  

 ---------- Por fim, e antes de se entrar no período da ordem do dia, foi apresentada 

por parte da bancada da CDU a Moção “Por um Programa Nacional de Investimentos  

 2030 que não promova as desigualdades sociais e as assimetrias territoriais”. ---------  

 ---------- Antes de se passar à votação a deputada Marisa Góis Caetano sugeriu que 

a mesma em vez de referir deputados da CDU se referisse a todos os eleitos da 

Assembleia Municipal, no sentido de dar mais força ao documento, o que foi aceite 

pela bancada da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passada à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. ----------------------  

 ---------- De seguida, e ainda no período de antes da ordem do dia, o membro Renato 

Paulo apresentou a seguinte tomada de posição: ------------------------------------------------  

 ---------- “Posição sobre a forma como têm vindo a decorrer as últimas sessões 

da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – A bancada da CDU repudia, tanto a forma como o conteúdo, dos 

comentários do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel nas duas últimas 

reuniões ordinárias deste órgão. Em ambas, o Sr. Presidente da Câmara tomou a 

palavra, sem devida autorização do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e , em 
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tom muito exaltado, claramente desajustado em face dos princípios da elegância 

democrática, dirigiu-se a elementos do público, qualificando um de “destaroucado”  

(na Assembleia de 28.02.2018) e outro de “mentiroso” (na Assembleia de 

27.04.2018). Ora entende esta bancada que a presença do público deve ser 

valorizada e respeitada com acto de democracia participativa, especialmente quando 

são apresentados pontos de vista que de alguma forma possam ser contrários à 

visão dos que exercem a função executiva. Na verdade, a democracia não se esgota 

nas eleições e argumentar (ou não) com o público será sempre uma forma mais 

elegante e mais democrática do que gritar e insultar. -------------------------------------------  

 ---------- 2 – A bancada da CDU questiona também algumas das opções de condução 

das reuniões do Sr.Presidente da Assembleia, nomeadamente: -----------------------------  

 ---------- a) Ao referir, durante a sessão ordinária de 28.02.2018, que a bancada da 

CDU está “orquestra com o público” ou que “há pessoas com interesse em prolongar 

os trabalhos”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na verdade, os deputados eleitos pela CDU preparam as matérias a 

abordar, tendo em vista o superior interesse do concelho e dos seus cidadãos, 

atentos que estão aos problemas que afectam os aljustrelenses, e fazem-no sem 

preocupações atinentes ao tempo que demorará em cada sessão o debate de ideias 

em torno dessas questões. Efectivamente, entendemos que não se pode deixar de 

lado o tratamento de questões relevantes para os Aljustrelenses, que não podem ser 

tratadas a “contra-relógio”, só porque algumas pessoas manifestam o desejo de ir 

para casa mais cedo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, se alguns cidadãos manifestam opiniões que, de alguma 

forma, vão de encontro às posições da bancada da CDU, encarar este facto como 

uma articulação para criar entropia no funcionamento da reunião, revela uma visão 

da participação democrática que nos causa alguma inquietação; ----------------------------  

 ---------- b) Ao sistematicamente interromper alguns elementos do público, não 

deixando explanar o seu raciocínio e promovendo a confusão de ideias. Pior, ao 

exigir que sejam colocados questões ao executivo, quando o regimento é claro 

quanto à total liberdade dos elementos do público para solicitarem esclarecimentos 

da forma que melhor entenderem, seja essa forma interrogativa, exclamativa ou 
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afirmativa. Senão, atente-se ao definido no regimento, no seu artigo 27.º, artigo 66.º, 

ou o artigo 33.º com destaquem para o seu ponto numero 2 o qual refere que: ---------  

 ---------- “Durante o período de “Intervenção Aberto ao Público”, qualquer cidadão 

pode solicitar os esclarecimentos que entender sobre assuntos relacionados com o 

Município, devendo para o efeito proceder à sua inscrição na Mesa”. ----------------------  

 ---------- C) Outro exemplo deste “status quo” ocorreu na sessão ordinária de 

28.02.2018: enquanto o Deputado Manuel Nobre interpelava a Sra. Vereadora 

responsável pelo pelouro da Educação sobre a temática do fecho do refeitório da 

escola básica de Ervidel, foi aquele sistematicamente perturbado na sua intervenção 

pelo Sr. Presidente da Câmara, o qual foi tecendo comentários irónicos, jocosos do 

tipo “era o tachinho”, com o único propósito de perturbar, apoucar, vexar quem, de 

forma séria, procurava debater um tema tão importante como o é a Educação. ---------  

 ---------- Por seu turno, o Sr. Presidente da Assembleia nada fez para repor o normal 

funcionamento da sessão, mais, quando foi solicitada a sua intervenção atalhou com 

a afirmação de que já tinha dado por encerrada a Assembleia às 2.20h; ou seja, a 

assembleia foi dada por encerrada as 2.20h, sem qualquer declaração do Presidente 

da Assembleia que o anunciasse e enquanto o deputado Manuel Nobre debatia 

ideias com a Sra. Vereadora da Educação! --------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Importante também é a questão das Actas. Nos termos do disposto no 

artigo 47.º do Regimento as actas devem conter “a transcrição integral das 

declarações de voto”. Ora, o que se tem verificado é que nas Actas não se tem 

operado a transcrição integral do teor e do sentido das declarações de voto da 

bancada da CDU, referindo-se apenas “a bancada da CDU votou contra” ou “votou a 

favor”, sem explicitar integralmente o sentido dessas declarações de voto. Tal 

contrasta ostensivamente com as intervenções de elementos da bancado do PS, ou 

dos senhores Presidentes, cujas intervenções são amplamente descritas, ao 

pormenor, no texto das respectivas actas. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Da mesma forma, no seu nº 2 refere o artigo 47.º que “Das atas deverão 

também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do público na 

solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas”. Ora, verifica-se, uma vez 

mais, que as respostas dadas pelo Sr. Presidente de Câmara nessa sede são 
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amplamente relatas no texto da acta; ficando-se questões colocadas pelo público a 

montante, por uma breve descrição sumária. Exemplo disso foi o que nas sessões 

de dezembro de 2017 e em fevereiro de 2018, em que muito pouco foi transcrito em 

acta da intervenção do munícipe José Candeias.-------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, a bancada da CDU requer ao Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal que se proceda de imediato às alterações necessárias a 

garantir o melhor funcionamento das reuniões da Assembleia, promovendo o debate 

e a participação democrática saudável em Aljustrel; sem perder de vista o disposto 

no artigo13.º do Regimento, o qual entre outras regras, estatui que compete ao 

Presidente da Assembleia Municipal “assegurar o normal funcionamento das 

sessões”, do que resulta claramente que o Presidente da Assembleia deve dirigir os 

trabalhos de forma isenta, imparcial e equitativa, pois que resulta claramente do 

texto do Regimento uma evidente diferenciação de funções e entre o que deve ser a 

actuação do presidente da assembleia e a actuação de um qualquer deputado 

afecto a qualquer bancada. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de junho de 2018, os Membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

 ---------- Por fim e antes de se passar ao período da ordem do dia, a bancada da 

CDU apresentou um requerimento à mesa da Assembleia, a solicitar a realização de 

uma Assembleia Extraordinária alusiva à “Qualidade do Ar em Aljustrel” no dia 15 de 

setembro de 2018, indicando algumas entidades a estar presentes. ------------------------    

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação Acordo de Pagamento com as Águas 

Públicas do Alentejo (AGDA). ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto e foi feita uma 

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

 ---------- Antes de se passar à votação o membro Manuel Nobre referiu que num 

período de oito anos, este é já o 3º acordo de regularização de dívidas com as 
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águas públicas do Alentejo, tendo a Câmara alienado o património para aliviar a 

divida, e depois no ano de 2012 teve de recorrer ao PAEL, o que trouxe várias 

condicionantes ao Município, nomeadamente na possibilidade de redução de taxas.  

----------- Salientou ainda que em 2015 o Município voltou a aumentar esse 

incumprimento com a AGDA através de um plano de pagamento, e três anos depois 

com um novo plano de pagamento para 5 anos. Numa altura em que a não 

privatização da água é uma das nossas lutas, tememos que o Município de Aljustrel 

caminhe para uma situação insustentável, que é a privatização da água em baixa. ----  

 ---------- Referiu também , que  o Município de Aljustrel tem a pior qualidade de água 

no Distrito de Beja, e a par disso foi feito um levantamento pela ERSAR que aponta 

para 45% de perda de água na rede de água, o que demonstra a má qualidade da 

canalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Salientou ainda que que há um leque incrível de munícipes que não paga 

água, havendo por isso muito trabalho a fazer, por parte da autarquia. --------------------  

----------- Concluiu por fim, que há um acumular da divida que compromete 

naturalmente gerações futuras, pondo em risco o futuro, podendo até levar à 

privatização da água, considerando por isso ser uma má opção continuar a ter esta 

perspetiva dos pagamentos e a endividar o Município de Aljustrel.  -------------------------  

----------- Face ao exposto, o Sr. Vereador Carlos Teles quis deixar perfeitamente 

clarificado que o executivo é totalmente contra a privatização das águas. Em 

segundo lugar referiu que não foram vendidas quaisquer infraestruturas, havendo 

sim uma cedência antes deste executivo tomar posse há 9 anos.  ----------------------       

 ---------- Referiu ainda que a dívida à AGDA é elevada, mas que a dívida global da 

câmara tem vido a diminuir ano após ano, encontrando-se bem abaixo dos 

11.000.000,00€ que este executivo encontrou aquando da tomada de posse. Ou 

seja tem vindo a ser feito uma rigorosa gestão em que o investimento não diminuiu, 

nem a atividade da autarquia, mas as dívidas diminuíram bastante. ------------------------  

----------- Por outro lado referiu que o PAEL não hipotecou nada, até porque já 

saímos do mesmo, e nunca foi impedimento para nada pois estávamos inseridos no 

programa II. --------------------------------------------------------------------------------------------------   
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----------- Em relação à questão da qualidade da água, da forma como as coisas são 

ditas pela bancada da CDU, leva a crer que a água em Aljustrel é de má qualidade. --  

 ----------  O que acontece é que o problema está relacionado com o fornecimento da 

água no Carregueiro que provem de um furo, que nos faz baixar o índice de 

qualidade, mantendo-nos ainda assim com índices de qualidade muito boa. -------------   

 ---------- Colocado à votação a Assembleia deliberou por maioria, com 11 votos a 

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

pagamento com as Águas Públicas do Alentejo, tendo sido apresentada declaração 

de voto por parte da bancada da CDU: --------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os membros eleitos pela CDU foram confrontados com a inevitabilidade de 

o Município de Aljustrel ter de pagar uma divida, de 879.169,22€, acrescidos de 

143.158,69€ de juros, num encargo total de 1.022,327,91€ (um milhão, vinte e dois 

mil, trezentos e vinte sete euros e noventa e um cêntimos) à empresa Águas 

Públicas do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este valor encontra-se muito acima do renegociado há apenas 3 anos, 

somando o valor em dívida, 814.358,71€, o que revela, uma vez mais, uma 

reprovável gestão financeira. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ou seja: verifica-se uma sistemática insistência em não satisfazer os 

compromissos assumidos com uma entidade com a importância que tem num sector 

tão sensível, como é o do abastecimento público de água. ------------------------------------  

 ---------- Apesar de o município de Aljustrel ter num passado recente vendido 

algumas infra-estruturas num valor aproximado de dois milhões de euros e de ter 

paralelamente contraído um avultado empréstimo por via do PAEL (Programa de 

Apoio à Economia Local) o qual também serviu para saldar dividas contraídas, entre 

2010 e 2012, às Águas Publicas do Alentejo que rondavam os 484.000,00€. Em 

2015 a Câmara Municipal de Aljustrel recorreu a um plano de pagamentos para 

saldar nova dívida de 732.487,92€ acrescidos de 81.870,79€ de juros. Contudo, o 

serviço da dívida não parou de aumentar, traduzindo desta forma uma enorme 

irresponsabilidade com consequências desastrosas para a saúde financeira do 

município. Pois estas opções, traduzem-se por um lado, na alienação de património, 

empobrecendo o nosso município e consequentemente na diminuição da 
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arrecadação das rendas no futuro, e ainda, na assunção de encargos por via dos 

juros a liquidar através do acordo agora proposto e pelo empréstimo atrás referido. ---  

 ---------- Por outro lado, não transparece nada por parte da acção do executivo para 

recuperar a exorbitância do valor em divida por parte de muitos consumidores para 

com o município. Para além, de não existir uma visível preocupação na substituição 

de contadores obsoletos, eliminação de ligações clandestinas e fugas nas redes ou 

perdas que ascendem a cerca de 45% de perdas. -----------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, uma política irresponsável de não pagamento da água pode 

ser um argumento para todos aqueles que procuram incessantemente privatizar este 

sector estratégico. Pode ainda revelar-se um argumento para a prestação de 

serviços de menor qualidade por parte do grupo Águas de Portugal. Relembram os 

eleitos pela CDU que a qualidade da água que sai da torneira dos munícipes no 

concelho de Aljustrel está, infelizmente, no fundo de uma longa lista a nível nacional. 

 ---------- Na verdade, estratégia para este sector é algo que parece que tem faltado a 

Aljustrel na última década. O investimento na requalificação das infraestruturas é 

praticamente inexistente e insistir na espera de verbas do financiamento europeu 

para colmatar os problemas de uma rede em baixa envelhecida pode vir a acarretar 

pesadas faturas para o município e para os munícipes. ----------------------------------------  

 ---------- Os membros eleitos pela CDU recomendam que no que diz respeito ao 

sector da água, o município implemente medidas que promovam um serviço de 

maior qualidade, seja da água em si, seja do controlo e distribuição deste bem 

público de crucial importância. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõem também, que a câmara salde as suas dívidas, repondo o bom 

nome da autarquia. Contudo, em nossas opiniões as prestações não deverão 

exceder o âmbito do atual mandato e simultaneamente sugerimos que após o devido 

acautelamento das questões de âmbito social, se encetem iniciativas que visem a 

recuperação dos créditos a favor do município e se procure implementar uma gestão 

racional na distribuição da água consumir. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Perante este cenário, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

Municipal de Aljustrel abstêm-se na decisão do acordo agora proposto e a celebrar 

com a empresa Águas Públicas do Alentejo. -------------------------------------------------------  
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 ---------- Aljustrel, 28 de junho de 2018, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

 ---------- B3 – Apreciação e votação da alteração ao Caderno II do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. -----------------------------------------  

 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, referindo que a alteração resulta da alteração ao Decreto – Lei 124/2006, 

de 28 de junho pela Lei n.º 76/2017 de 17 de Agosto. ------------------------------------------  

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

alteração ao Caderno II do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. -  

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

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

 ---------- Os pontos 4 e 5 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

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

financeiro, em termos de receitas e despesas, este município continua a regular-se 

pela linha que se tem patenteado. A divida tem diminuído consecutivamente, quer ao 

nível das despesas de corrente, quer ao nível das despesas de capital. ------------------  

 ---------- Realçou ainda um importante caudal de obras que estão em fase de 

execução, como é o caso da substituição do relvado do Estádio Municipal, a 

requalificação de estradas municipais (Pedralva, Corte Vicente Anes), entre outras.-- 

 ---------- No âmbito das Áreas de Atividades Económicas, referiu que foram 

submetidas candidaturas a fundos comunitários que preveem a Requalificação da 

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

Aljustrel, a criação do Centro de Negócios de Aljustrel e da Área de Acolhimento 

Empresarial de Ervidel.---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Ao nível da variante à Vila de Aljustrel, foi ainda comunicado que com a 

CCDR e com o Ministério das Infraestruturas foi estudada a planificação da variante, 

inscrevendo a mesma na figura do “last mile”, que permite o financiamento de 15%, 

inscrevendo a mesma no Plano Nacional de Investimentos. ----------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que foi aprovado um PIN – Projeto de Interesse Nacional no 

valor de 58 milhões de euros, para o concelho prevendo a construção duma 
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Industria na área da investigação farmacêutica com a criação de 130/140 postos de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o membro Renato Paulo salientou novamente a preocupação 

com as dívidas para com as Águas Públicas do Alentejo, referindo que o negócio da 

água é um lobby cada vez maior, e a câmara ao deixar aumentar o valor da divida 

para com as AGDA pode “ficar a jeito” de ter de aumentar o valor da água. --------------  

 ---------- De seguida o membro Manuel Nobre questionou o executivo acerca do 

destino que está a ser dar ao relvado sintético que está a ser recolhido do Estádio 

Municipal; do andamento das obras no refeitório da Escola de Ervidel; para quando 

a abertura do parque de estacionamento, e se existe algum problema com o mesmo; 

e por fim referiu-se ao recente aumento, em média de 215% da tabela de preços em 

relação a alguns equipamentos municipais, nomeadamente as piscinas municipais. --  

 ---------- Às questões suscitadas, o Sr. Presidente da Câmara referiu que quando se 

fala no aumento dos preços, estes traduzem-se em 0,15€, 020€ ou até 5€ por mês e 

que as coletividades continuarão a usufruir gratuitamente dos equipamentos como o 

têm feito até agora. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às obras no refeitório de Ervidel, estas irão ter início durante o verão, 

para que no início do ano letivo esteja a situação resolvida. ----------------------------------  

 ---------- Em relação ao relvado sintético que está a ser removido, este será depois 

reaproveitado e aplicado em diversos campos existentes nas freguesias. ----------------  

 ---------- Quanto ao Parque de Estacionamento foi detetada uma irregularidade na 

rampa de acesso à saída, e como entretanto a empresa entrou em falência estamos 

a tentar resolver a situação de forma a que o parque abra ao público no próximo 

mês. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à intervenção do membro Renato Paulo, o Sr. Presidente da 

Câmara referiu que a divida geral está controlada pelo que não existe problema com 

a divida à AGDA. A questão da água prende-se essencialmente com 4 fatores a ter 

em consideração: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  1.º- 30/40%de perda de água na rede;  --------------------------------------------------  

 ---------- 2 º - Mau uso da água, em que grande parte da rega é feita com água da 

rede; ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 3.º Não pagamento por partes do munícipes; -------------------------------------------  

 ---------- 4.º Tarifário abaixo do preço do que devíamos de cobrar, que segundo a 

DECO, Aljustrel é o concelho que cobra o valor mais baixo. ----------------------------------   

 ---------- De seguida, e ainda em relação à alteração da tabela de preços, o deputado 

Manuel Nobre, questionou o Sr. Presidente da Assembleia se não estava 

preocupado com este aumento de preços, nomeadamente em relação à eliminação 

da isenção do pagamento de entrada nas piscinas municipais pelos munícipes com 

mais de 65 anos e quanto à legitimidade da câmara para alterar os preços. -------------  

 ---------- Questionando ainda o Sr. Presidente acerca da legalidade dessa alteração, 

que já está a ser aplicada pela Câmara Municipal, sem ter sido discutida em sede de 

Assembleia Municipal, já que foi a Assembleia Municipal que aprovou a isenção 

dessa faixa etária. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre questionou ainda o executivo se considera de 

bom-tom a câmara construir um parque de estacionamento, e depois só alguns 

privados façam dela garagem por 150,00€. -------------------------------------------------------   

 ---------- Em relação ao Parque de estacionamento, o Sr. Presidente da Câmara 

informou que foi intenção da câmara ceder a exploração do equipamento à 

Associação de Bombeiros, no entanto os mesmos não aceitaram por considerem 

que a exploração do mesmo não seria rentável. --------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à alteração da tabela de preços, trata-se de uma competência da 

câmara fazê-lo, pelo que não existe obrigatoriedade em aprovar essa alteração em 

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

 ---------- A deputada Lélia Pancada em relação ao aumento dos preços, concorda 

com o princípio do utilizador/pagador, referindo que o fato de uma pessoa ser 

pensionista, não significa ser carenciada. E caso se tratem efetivamente de pessoas 

carenciadas, poderão sempre recorrer aos serviços sociais da câmara de forma a 

beneficiar de redução nos preços. --------------------------------------------------------------------    

 ---------- O deputado Manuel Nobre referiu que esse princípio utilizador/pagador 

resulta de uma doutrina de direita, considerando o cartão social outra falácia. ----------  

 ---------- Por fim, e face às dúvidas suscitadas quanto ao órgão competente para 

proceder à alteração da tabela de preços, o Sr. Presidente da Assembleia solicitou à 
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Câmara que fosse averiguada essa situação de forma a esclarecer os deputados 

municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – 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 23:50 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


