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-  ATA N.º 05/2019 - 

 

 ---------- Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, no Centro 

Cultural Freguesia de Unidade, em Ervidel, 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 do Remédios Camacho 

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

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

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

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

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

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

 ---------- João Manuel Rego Mendinhos Afonso ----------------------------------------------------  

 ---------- António Manuel Matos de Campos, substituído por Ana Rita Santos. ------------  

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

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 20:30 horas, com os pontos 

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação da proposta do Plano de Pormenor do Centro 

Tecnológico e Agroalimentar do Roxo. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da adesão à Associação de Municípios da Rota 

da Estrada Nacional 2. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  
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 ---------- 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 29 de abril de 2019, depois de 

transcrita foi lida em voz alta.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os membros da assembleia, Manuel Nobre e Renato Paulo referiram alguns 

aspetos que mereciam a sua discordância em relação à referida ata, dado 

entenderem que a mesma estava a omitir factos. Face a isto o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal solicitou aos deputados que votem, a favor ou contra, mas têm 

de votar, para não suceder como na última sessão, que lhe foi colocado um 

documento à votação e não votaram. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Após a concordância da mesa em corrigir a ata, foi a mesma colocada à 

votação, tendo sido 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 02 de maio de 2019, do Conselho Municipal de Educação, 

a enviar convocatória para uma reunião no dia 19 de junho. ----------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 16 de maio de 2019, da CIMBAL a enviar convite para a 

sessão de abertura da “Feira das Bibliotecas” em Almodôvar no dia 24 de maio. -------  

 ---------- Convite para o Encontro de Grupos Corais no âmbito da comemoração do 

40.º aniversário do Grupo Coral Flores de Primavera, que se realizará no dia 18 de 

maio. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 21 de maio de 2019, da Freguesia da União de Freguesias 

de Aljustrel e Rio de Moinhos, a enviar a Moção sobre “Em defesa da água pública, 

não à privatização” aprovada na Assembleia de 30 de abril de 2019. ----------------------  

 ---------- E-mail datado de 22 de maio de 2019, da Junta de Freguesia de Ervidel a 

enviar convite para a inauguração da Biblioteca de Ervidel no dia 25 de Maio. ----------  
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 ---------- E-mail datado de 22 de maio de 2019, da CIMBAL a enviar convite para 

participar numa Mesa Redonda sobre a temática da Flexibilização Curricular no dia 5 

de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 30 de maio de 2019, da Paróquia do Santíssimo Salvador 

e Nossa Senhora do Castelo, a agradecer a amabilidade no acolhimento do Bispo 

de Beja aquando a Visita pastoral à Paróquia de Aljustrel e São João de Negrilhos. --  

 ---------- E-mail datado de 30 de maio de 2019, da Paróquia do Santíssimo Salvador 

e Nossa Senhora do Castelo, a informar que não existe interdição no uso do adro do 

santuário de Nossa Senhora do Castelo para a realização da Assembleia Municipal 

evocativa do 13 de junho.   ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 30 de maio de 2019, dos Deputados Municipais da CDU, a 

enviar requerimento para inclusão de pontos na ordem do dia dirigido à Assembleia 

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

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia informou ainda do agendamento da sessão 

extraordinária de 13 de junho, que se irá realizar às 10,30h, na Nossa Senhora do 

Castelo, com o tema “Horando a História, Valorizando a Identidade e Construindo o 

Futuro”, referindo-se ainda ao formato da mesma e entidades convidadas. --------------  

 ---------- De seguida a deputada Marisa Góis fez referência à reunião da Comissão de 

Acompanhamento Ambiental, em que ficou acordado que a informação seria feita 

circular através dos elementos que lá estão a representar esta Assembleia. Informou 

ainda que a segunda reunião se realizou no dia 8 de maio, onde foi aprovado o 

Regulamento de Funcionamento da Comissão, e onde estão claros os objetivos da 

mesma. Referiu ainda que foi apresentado pela empresa o projecto de estudo sobre 

o impacto ambiental de toda a sua atividade na superfície. Salientou que a empresa 

foi questionada sobre as melhorias anunciadas na zona da britagem da superfície, 

que têm como objetivo a diminuição das emissões difusas, aspetos estes que serão 

analisados no estudo de impacto ambiental, que ficou agendado para a próxima 

reunião. No que diz respeito ao trabalho da Comissão Permanente de Ambiente e 

Saúde, foi realizada uma reunião no passado dia 29 onde foram feitas algumas 

visitas ao terreno, num âmbito não relacionado com a atividade mineira, mas que 

merecem igualmente a preocupação e intervenção da comissão. Ainda no que diz 
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respeito às reuniões da CAA da Almina, informou que está agendada para setembro 

uma nova reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Casimiro Martins apresentou uma declaração para a 

ata :  ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Na anterior sessão ordinária da Assembleia Municipal o deputado Manuel 

Nobre requereu à Mesa a apresentação de uma Proposta de Recomendação; o que 

faz porque nos termos Regimentais e Legais pois que esse normativo atribui esse 

direito a qualquer membro da Assembleia. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Todavia, o Sr. Presidente da Assembleia impediu que tal Proposta de 

Recomendação fosse apresentada, tal como não permitiu sequer que o deputado 

Manuel Nobre informasse a Assembleia sobre o assunto a que a Recomendação 

fazia referência, sendo certo de que se tratava de tema de interesse para o 

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

 ---------- Ora, os membros eleitos pela bancada da CDU repudiam e denunciam tal 

atitude do Sr. Presidente da Assembleia porquanto a mesma ocorreu em clara 

violação do Regimento da Assembleia Municipal e da lei geral, consubstanciando 

por isso uma ilegalidade, denotando um total atropelo à lei, ao Regimento e às 

regras democráticas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com tal atitude fica mais uma vez demonstrado em factos concretos que o 

Sr. Presidente da Assembleia, tem vindo a imprimir à forma como conduz os 

trabalhos um cunho cada vez mais ostensivamente autoritário, parecendo actuar 

enquanto Presidente da Assembleia como se a mesma fosse coisa sua, ao arrepio 

das mais elementares regras regimentais e legais. ----------------------------------------------  

 ---------- Mais uma vez a bancada da CDU denuncia aquilo que parece ser um 

propósito claro de manietar ou amordaçar a Assembleia Municipal, impedindo o 

normal e democrático debate de ideias, procurando transformar-se este órgão 

autárquico num órgão meramente protocolar, amorfo, submisso e controlável, onde 

não se questione, não se critique, não se fiscalize ou não se ponha em causa a 

actuação de quem gere o Município. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, também mais uma vez, a bancada da CDU reafirma o propósito 

resistir e continuar a lutar para que a Assembleia continue a funcionar como está 
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previsto na lei e no regimento, isto é, continue a ser um espaço de livre, profícuo e 

democrático debate de ideias, a bem dos Aljustrelenses e em prol da resolução dos 

problemas que afectam o nosso Concelho. --------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 06 de Junho de 2019, os membros eleitos pela bancada da CDU na 

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

 ---------- Face ao referido, o Sr. Presidente da Assembleia solicitou às secretárias que 

verifiquem a gravação da última sessão da Assembleia, na parte em que solicitou ao 

deputado Manuel Nobre que indicasse o tema da recomendação, mais do que uma 

vez e o mesmo não o fez, contrariando por completo a declaração do deputado 

Casimiro. O Presidente da Assembleia referiu mesmo que se esclareça, para que se 

verifique a forma enganosa como se submetem estes documentos à Assembleia 

Municipal. O deputado Nobre referiu também que é bom que se esclareça o assunto.  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre apresentou um voto de protesto em 

relação à inclusão do ponto na ordem de trabalhos: ---------------------------------------------  

 ---------- “Atempadamente, requereu esta bancada nos termos regimentais a inclusão 

de dois pontos na Ordem de Trabalhos na presente sessão da Assembleia 

Municipal, com o objetivo de corrigir as lacunas processuais criadas pelo Sr. 

Presidente da Assembleia e de direito à atempada informação, tendo em conta o 

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

 ----------  . Recebeu esta bancada por e-mail o documento “certificação legal das 

contas-relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras” apenas 3 minutos 

antes do início da última Sessão da Assembleia Municipal, facto que impossibilitou o 

contacto com o mesmo, e não tendo sido feita qualquer referência ao mesmo 

durante o decorrer da referida sessão pelo Sr. Presidente; ------------------------------------  

 ---------- . Não foi feita na sessão de abril qualquer referência ou contextualização 

sobre o “inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais”, conforme o regime 

jurídico em vigor obriga, serve o presente para, nos termos regimentais, nem foi 

dada nenhuma justificação acerca desta omissão. -----------------------------------------------  

 ----------  . Solicitar a inclusão dos seguintes pontos, na ordem do dia da próxima 

sessão de Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Nesse sentido, requereu esta bancada, a 30 de Maio do corrente, através de 

e-mail dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia a inclusão na Ordem de 

Trabalhos os seguintes pontos: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, para 

efeitos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro; ---------------------  

 ----------  - Apreciação do parecer do auditor externo “relato sobre a auditoria das 

demonstrações financeiras”, para efeitos do n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 

de 3 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pretensão que o Senhor Presidente, incompreensivelmente não corroborou, 

insistindo em manter de forma consciente as referidas lacunas, desconsiderando a 

intenção e os direitos dos membros desta Assembleia, pratica recorrente de quem 

age de forma autocrata, procura impedir o debate sempre que os temas não são do 

seu agrado pretende subjugar a Assembleia Municipal à Câmara Municipal. ------------  

 ---------- Refere o Regimento da Assembleia Municipal de Aljustrel: -------------------------  

 ---------- No seu Art.º 16.2 que “A apreciação do inventário dos bens, direitos e 

obrigações patrimoniais, a respetiva avaliação e a apreciação e votação dos 

documentais de prestação de contas do ano anterior devem ter lugar na Sessão 

ordinária de Abril”, facto que justifica o requerimento apresentado, pois nem na 

sessão de Abril nem em nenhuma outra, esta Assembleia apreciou ou avaliou 

qualquer inventário; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Art.º 80.3 na sua alínea f), refere que é dever dos membros da 

Assembleia “Contribuir pela sua diligência para a eficácia e prestígio da Assembleia 

e, em geral, para a observância da constituição e das Leis”, norma que claramente 

foi atropelada pelo Sr Presidente. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- No seu Art.º 82.1, alínea g), h) e i), ser um dos direitos que assistem os 

membros da Assembleia: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - “Requerer por escrito a inclusão na ordem do dia de debates sobre 

assuntos de interesse Municipal”; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------  - “Requerer por escrito a inclusão na ordem do dia de debates sobre 

assuntos de interesse Municipal”; ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - “Requerer por escrito, com a devida antecedência, a discussão pela 

Assembleia de atos da Câmara Municipal”, pretensões que foram barradas pela 

decisão do Sr. Presidente; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Logo, entendem os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de 

Aljustrel que as justas e legais pretensões requeridas foram de forma injustificável 

barradas pela decisão do Sr. Presidente, pelo que apresentamos o nosso protesto e 

desacordo por mais um atropelo do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de 

Aljustrel ao Regimento, atitude que representa uma obstrução à salvaguarda e deles 

do interesse público do estado e da autarquia, bem como à condição de eleitos no 

Poder Local Democrático. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de junho de 2019, os membros eleitos pela CDU na Assembleia 

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

 ---------- Em relação a este protesto o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez 

uma referência aos documentos requeridos pelos deputados da CDU, a 30 de Maio, 

para inclusão na ordem do dia e que devem fazer parte da ata, que foram enviados 

para a Câmara para esta se pronunciar, uma vez que a matéria em questão é da sua 

responsabilidade. Em seguida o Presidente da Assembleia Municipal, fez referência 

ao documento de resposta da Câmara Municipal em 13 de Junho, efectuando-se 

depois a resposta por parte do Presidente da Assembleia Municipal, a informar os 

deputados sobre a decisão, referindo que toda esta documentação deve ser anexa à 

ata. Em seguida o Presidente da Assembleia, fez ainda uma referência ao 

Regimento da Assembleia, no seu Capitulo X, onde o art.º 88º prevê 2h30m para 

debate de documentos estratégicos e importantes para o concelho, onde se inclui a 

prestação de contas, sendo o Inventario um documento integrante do mesmo. Por 

fim quis deixar em ata que a apreciação e votação dos documentos da prestação de 

contas do exercício de 2018, foi feita a partir das 23,27h, terminando o debate às 

23,58h, e que apesar das declarações de voto apresentadas pela bancada da CDU 

e do PS, o ponto encerrou às 00:10h. Concluindo assim que para discutir um 

documento estratégico, foram apenas gastos cerca de 45 minutos. O Regimento 

prevê 02h30 e agora pretendia-se novamente discutir assuntos do mesmo ponto.  ----  
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 ---------- O membro Manuel Nobre por sua vez referiu que em abono da verdade, os 

45 minutos a que o Sr. Presidente se refere foram utilizados unicamente pela 

bancada da CDU que apresentou propostas e correções, tendo mesmo apontado 

erros técnicos e contas mal feitas nos documentos em análise. Por sua vez, a 

bancada do PS nem um minuto utilizou para discutir os documentos, então se o Sr. 

Presidente acha que 45 minutos foi pouco tempo destinado à discussão da 

prestação de contas, deve apontar esse fato à bancada do PS e não à da CDU. -------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Câmara pediu a palavra para dar uma 

explicação em relação a este assunto. No que diz respeito ao parecer do Revisor 

Oficial de Contas, este é um relatório de apreciação, incorporado na Prestação de 

Contas, não tendo carater para figurar como ponto da ordem de trabalhos para 

apreciação. Em relação ao Inventário, foi prática, desde sempre, que o mesmo 

figurasse e fosse incorporado na Prestação de Contas. ----------------------------------------  

 ---------- Por fim, fez uma declaração política acerca de questões que o preocupam 

relativamente ao imobilizado: - o Moinho de vento que está dentro do parque de 

exposições e feiras, e está à venda no OLX por não ser da Câmara; O Jardim 

Público, que foi sempre tido pela população, como sendo da Câmara, mas só há 4 

ou 5 anos é que consta do imobilizado, porque a Câmara o comprou à Santa Casa 

da Misericórdia de Aljustrel, e o depósito da água de Messejana, que continua fora 

do imobilizado da Câmara porque está num terreno particular. Referindo por fim que 

de ora em diante, a lei irá cumprir-se escrupulosamente em relação ao imobilizado. --  

 ---------- O deputado Manuel Nobre realçou que é de lei que na sessão de abril da 

Assembleia se tenha de analisar os documentos e pronunciar-se sobre o inventário, 

e como tal a bancada da CDU propôs a sua discussão para colmatar essa lacuna, 

de modo a que a Assembleia não entre em incumprimento.  ----------------------------------  

 ---------- O deputado Renato Paulo por sua vez salientou que o Relatório do ROC 

refere o fato de o Inventário não ter vindo à Assembleia Municipal, e apesar do 

costume ser não trazer o inventário para apreciação, este não se sobrepõe à lei, 

pelo que deverá ser cumprida a lei. -------------------------------------------------------------------   

 ---------- Face às dúvidas suscitadas, o Sr. Vereador Carlos Teles solicitou a palavra 

para esclarecer que essa reserva vem no relatório há alguns anos, e só irá ser 
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regularizada quando se passar para o novo sistema de contabilidade. Tal deve-se ao 

facto de quando se implementou o POCAL, em 2000, a inventariação não ter sido 

feita da forma mais correta. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Câmara esclareceu ainda que o relatório não diz 

que o Inventário não veio à Assembleia. ------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado José Baião entregou um requerimento à mesa da 

Assembleia a solicitar o envio de todas as atas, devidamente assinadas, desde o 

início deste mandato até à presente data. ----------------------------------------------------------  

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

apresentadas as seguintes moções:------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Moção manter a gestão da Água no Município, por parte da bancada da 

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

 ---------- O deputado Rui Faustino solicitou que se desse à palavra ao executivo uma 

vez que a moção fala em negociações. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao solicitado o Sr. Vereador Carlos Teles informou que efetivamente a 

Câmara de Aljustrel faz parte de um grupo de autarquias que estão integradas num 

estudo de viabilidade para a criação de uma nova entidade gestora. Mas, para a 

Câmara aderir, primeiro terá de vir à Assembleia Municipal. Informou ainda que já há 

muitas Câmaras a levar este assunto à Assembleia, mas só se a Assembleia 

Municipal de Beja aceitar, é que o projeto poderá avançar. Referiu ainda que não 

concorda com a forma como está escrita a moção, pois dá a entender que se trata 

de uma privatização, quando não é, mas se for adiante, o tipo de contrato a 

estabelecer será semelhante ao efetuado em 2009, para as águas em alta. Para 

finalizar a sua explicação fez a leitura de excertos de alguns jornais da altura, em 

que a CDU apoiava um sistema em tudo semelhante a este. ---------------------------------  

 ---------- Por sua vez, o deputado Manuel Nobre referiu que se identifica bastante 

com a moção, pois está em causa a possibilidade da Câmara deixar de poder ter a 

distribuição da água em baixa, não concordando que venha a ser privatizada a 

gestão da água, sobre a uniformidade dos preços. Referiu ainda que o este modelo 

que está em estudo abrirá as portas a uma futura privatização da água. ------------------  
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 ---------- De seguida o deputado Rui Faustino referiu que as diretivas da água não 

são determinadas pelas autarquias, existe uma entidade superior, a ERSAR que 

determina uma série de questões, e que pouco ou nada os municípios podem 

interferir, e certamente que os princípios que aqui estão subjacentes são os mesmos 

de 2009, para as águas em alta, quando a Câmara era liderada pela CDU. --------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles acrescentou ainda, que independentemente do 

Município aderir ou não, o preço da água irá aumentar obrigatoriamente e muito, 

porque estamos regulamentados pela ERSAR, que nos obriga a ter um grau de 

cobertura dos custos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Câmara referiu que a questão da água vai 

ser debatida em tempo oportuno e as Câmaras têm um polícia que é a ERSAR, que 

dita o princípio do utilizador pagador, em que a água tem que ser cobrada ao preço 

que é comprada pela Câmara, e estando a Câmara sujeita a penalizações fortes se 

não o fizer. Trata-se de um tema que deve ser discutido em conjunto e não só 

através de uma moção. O executivo tem muitas reservas, e só entrou no para não 

ficar de fora, no entanto existem muitas reservas. ------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia afirmou que a água é um ponto que 

temos de considerar. Atualmente as Águas Públicas do Alentejo e do Algarve 

trabalham em alta, onde é mais fácil controlar os custos e que as Câmara trabalham 

em baixa que é mais difícil de controlar e têm perdas significativas que depois quem 

vai pagar acaba por ser o utente/consumidor, mas o grande lucro da água está em 

alta, nos abastecimentos em alta em termos de grandes condutas, de grandes 

abastecimentos. Referiu ainda, tendo em conta a realidade, que quem fica com o 

bom também deveria ficar com o mau, mas depois temos que ir cobrar às pessoas. 

 ---------- Deixou também uma nota que este assunto da água deve ser avaliado em 

diversos pressupostos e que a AM, deve debater seriamente este assunto --------------  

----------- O deputado José Baião, falou também nas percas e que isso se deve à falta 

de investimento na rede em baixa e isso sente-se nas roturas constantes e essas 

percas são pagas pelo Município.-------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Por fim o deputado Casimiro Martins referiu que ainda bem que a bancada 

da CDU apresentou a moção, pois se assim não fosse, nenhuma das bancadas teria 

acesso à informação prestada pelo executivo. ----------------------------------------------------  

 ---------- Depois de tecidas algumas considerações, foi a mesma colocada à votação, 

tendo obtido 7 fotos a favor por parte da bancada da CDU e 11 votos contra por 

parte da bancada do PS.---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Temos assistido, nos últimos anos, a muitos municípios que entregaram a 

água aos grupos privados, submetendo-se assim a interesses não sufragados pelo 

voto e hipotecando a capacidade de intervenção que a defesa do interesse público 

exige. O que este negócio comprova, uma vez mais, é que não se pode controlar o 

que não se possui, sendo que, para as populações e para os trabalhadores, isto 

significa que a água e o serviço público continuarão a ser geridos como mercadorias, 

sujeitos à especulação e a lógicas de maximização do lucro, com as graves 

consequências económicas e sociais que se conhecem. ---------------------------------------  

 ---------- Aqui, a nível local, diversos municípios estarão a desenvolver um processo 

para constituição de uma parceria para a gestão dos sistemas de água em baixa, 

sem uma discussão e esclarecimento necessários nos órgãos autárquicos, aos 

trabalhadores envolvidos e à população sobre uma tão importante matéria. -------------  

 ---------- Não existe nenhuma razão para os Municípios perderem e alienarem uma 

responsabilidade tão importante e com isso a possibilidade de decidirem sobre a sua 

gestão, para passarem a ser minoritários das empresas do Grupo das Águas de 

Portugal. Não há qualquer vantagem deste processo para o interesse público, antes 

pelo contrário, o controlo dos Municípios é essencial para determinar as políticas do 

sector para a Região e para a melhoria da qualidade de vida das populações. ----------  

 ---------- Ao insistir nesta linha, o governo e os municípios que o seguem, tem em 

marcha um processo visando transformar a água num negócio, criando condições 

para a privatização do sector das águas tal como fizeram nos resíduos, o que 

significa abrir espaços e caminhos para pôr nas mãos de alguns um recurso que é 

de todos, conduzindo inevitavelmente ao aumento do preço da água com prejuízos 

claros para os consumidores e para a população em geral. -----------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º5/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 06 DE JUNHO DE 2019 
12 
 

 ---------- Foi neste sentido que os membros eleitos pela CDU decidiram apresentar 

uma moção, agindo em defesa da gestão pública da água, e pela condenação deste 

processo de privatização, pelas consequências negativas que trará para todos nós, 

e recomendar à Câmara Municipal de Aljustrel que abandone esse processo e que 

tome as providências indispensáveis à melhoria da gestão dos serviços de águas e 

saneamento no seguimento das conclusões do estudo que foi realizado através da 

AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo. -----  

 ---------- A água não pode ser encarada como um negócio. A água é um bem público, 

que deverá estar ao serviço do bem-estar social das populações, e isso só será 

possível com uma gestão pública de qualidade e democrática! ------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de junho de 2019, os membros eleitos pela CDU”. ---------------------  

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

 ---------- “A bancada do partido socialista rejeitou a moção em virtude dos 

esclarecimentos apresentados pelo Sr. Presidente da Câmara e restante executivo, 

que referiram que o Município de Aljustrel ainda não se encontrava a desenvolver 

qualquer tipo de negociação, frisando sempre que nunca será objetivo deste 

Município qualquer tipo de privatização da água no concelho de Aljustrel. ----------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de junho de 2019, os membros eleitos pela bancada do PS” --------  

 ---------- Ainda por parte da bancada da CDU foram apresentadas as seguintes 

moções: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Moção “Edifícios Municipais livres de Amianto”. -------------------------------------  

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

questão do amianto deve-nos preocupar a todos, tendo em conta que há muitos 

edifícios com amianto, alguns propriedade da Câmara. Existe legislação europeia 

transcrita para o nosso país, mas que coloca a tónica nos edifícios públicos, e 

quando são edifícios do estado essa substituição tem que ser feita por empresas 

qualificadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A moção “Combater a crise climática - Exigir mais rapidez e eficiência no 

combate às alterações climáticas” --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Antes de se passar à votação o membro Rui Faustino referiu que a CDU 

está efetivamente mais verde, e analisando algumas posições da CDU sobre 

algumas coisas que o Município tem sido pioneiro, nomeadamente, os painéis 

solares, as luminárias led, dá para ficar preocupado. Nesse sentido, com o objetivo 

de reavivar a memória, referiu que o PS, enquanto partido detentor de 

responsabilidade em representação dos cidadãos do concelho, tem trazido à gestão 

deste município algumas medidas pioneiras, tais como os leds, os painéis solares, a 

gestão documental, com a eliminação do papel e desmaterialização de processos e 

a futura substituição da mudança de gás, da economia reciclável, a utilização de 

copos reutilizáveis para a Feira do Campo Alentejano. Referiu ainda que a presente 

moção deveria concretizar quais as medidas que efetivamente o Município deverá 

adotar. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Manuel Nobre esclareceu que a CDU nunca foi 

contra os painéis solares, apenas colocou em causa os critérios de colocação dos 

mesmos, uma vez que, por exemplo, em Ervidel até estavam previstos colocar no 

Plano dos Centenários e em relação aos leds teve a ver com o negócio com a EDP. -  

 ---------- Por fim o deputado Renato Paulo referiu que em questões ambientais o PS 

não vem dar lições à CDU, pois o maior problema ambiental que nós temos em 

Aljustrel tem a ver com a questão das poeiras e foi a bancada da CDU que a 

levantou e conseguiu a sessão extraordinária da Assembleia, sobre as poeiras em 

Aljustrel e gostava que houvesse uma maior preocupação do PS sobre este tema.----  

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

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

 ---------- Por parte da bancada do PS foi apresentada a moção “Mais e Melhor 

Serviço de Saúde no Concelho de Aljustrel”, que depois de lida e colocada à votação 

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

 ---------- Por fim, foi apresentada por parte da bancada da CDU a moção “Pelo 

Regular Funcionamento das Extensões de Saúde no concelho de Aljustrel”.  -----------  

 ---------- Antes de se passar à votação o membro Rui Faustino aproveitou para dizer 

que a bancada do PS se revia nesta moção, no entanto iria prestar uma informação 

a título de correção, pois a Extensão de Saúde de São João de Negrilhos não fecha 
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durante o verão. Informou ainda que a extensão de saúde está sem médico e a 

enfermeira que acompanha os utentes está a dar apoio ao pessoal clínico. Face a 

isto foi feita uma reivindicação por parte da Junta de Freguesia e a partir do dia 18 

de junho vai haver atendimento administrativo à 3feira e à 5feira, para permitir ao 

utente requerer o receitário médico, mantendo-se todo o apoio que a Junta está a 

fazer na deslocação dos utentes ao Centro de Saúde de Aljustrel. Por fim informou 

que está a decorrer um concurso para 2 clínicos no Centro de Saúde, havendo a 

expetativa de que um possa substituir o clinico na freguesia.  --------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- Neste período da ordem do dia interveio o munícipe Abel Lebreiro 

salientando desde logo, que a bem do concelho era bom que as duas bancadas 

unissem esforços para o desenvolvimento do concelho, e era preferível jogar as 

cartas para cima da mesa do que estar a criticar o Presidente, sugerindo às 

bancadas que se pronunciassem sobre o aeroporto de Beja e coisas importantes 

para o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sugeriu ainda que a Câmara e a Junta de Freguesia de Ervidel comprassem 

em conjunto uma máquina de água, para as crianças beberem, em vez dos pais 

levarem garrafões para a escola. E por fim, já que tanto se fala no ambiente, referiu 

que os ecopontos que são uma vergonha em todas as freguesias. -------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal agradece as opiniões assertivas do 

munícipe Abel Lebreiro, concordando plenamente com o mesmo, como já o tinha 

feito em Assembleias anteriores, demonstrando interesse pelos problemas do 

concelho e também demonstrando conhecimento do mesmo, referindo-se quando o 

munícipe o abordou, numa Assembleia Municipal ao campo das minas. O Presidente 

da Assembleia frisou que no que lhe toca os assuntos a discutir, são sempre os 

essenciais para o Concelho, como prioridade.-----------------------------------------------------  
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 ---------- B2 – Apreciação e votação da proposta do Plano de Pormenor do 

Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo. ------------------------------------------------  

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

concluído o período de discussão pública, durante o qual os interessados poderiam 

apresentar reclamações, observações ou sugestões, assim como os pedidos de 

esclarecimento tidos como necessários, que decorreu de 5 de abril a 7 de maio de 

2019, em cumprimento com o n.º2 do art.º89º do RJIGT, e em face da ausência de 

reclamações, observações, sugestões e pedidos de esclarecimento por parte dos 

interessados, foi a proposta do Plano de Pormenor para o Centro Tecnológico a 

Agroalimentar do Roxo constituída como Versão Final, para efeitos de aprovação do 

plano.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e de acordo com o n.º6 do art.º 89º do RJIGT, a Câmara Municipal 

divulgou os resultados através da realização de um relatório de Ponderação dos 

Resultados da Discussão Pública elaborando a versão final do Plano de Pormenor, 

para que depois de aprovada em reunião de Câmara Municipal, fosse submetida à 

aprovação da Assembleia Municipal, conforme o n.º1 do art.º 90º do RJIGT. ------------  

 ---------- Antes de se passar à votação, o deputado José Baião solicitou ao Sr. 

Presidente da Câmara que esclarecesse a Assembleia, acerca da previsão de uma 

data para o início do projeto. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara informou que o que tem sido transmitido, é que 

nos próximos 2 meses será apresentado o projeto de arquitetura e especialidades 

para submeter a apreciação da Câmara, e que até ao fim do ano a construção irá 

arrancar, sendo que 2020 é o marco para que esteja a unidade fabril a funcionar. -----  

----------- O deputado Manuel Nobre, questionou se essa unidade fabril é de 

transformação ou embalamento. O Presidente da Câmara, informou que é de 

transformação.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  O deputado Rui Faustino apresentou uma declaração política:  ------------------  

 ---------- “O executivo, neste mandato ou no mandato anterior, tem vindo a trazer 

planos de pormenor, tem vindo a trazer intenções de investimento, tem vindo a fazer 

declarações e isso só acontece porque existe uma preocupação estratégica que se 

efetivou com a revisão do Plano Diretor Municipal. E este PDM preparou o Município 
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de Aljustrel para aquilo que são os novos tempos de investimento, sendo de louvar 

esse trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por parte dos nossos eleitos, que 

mais uma vez pode trazer mais investimento, mais alternativa à exploração mineira 

no concelho de Aljustrel, mais diversificação da base económica. ---------------------------  

 ---------- Somos um concelho pioneiro, que está mais à frente na nossa região, o que 

só acontece por vontade, por luta e porque existe aqui uma visão estratégica que se 

consubstancia em instrumentos de planeamento efetivos no território.”--------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre apresentou a seguinte declaração política: ----------  

 ---------- “ Registar que é de louvar que o concelho não dependa unicamente só de 

uma empresa, do sector primário. Mas referir que muito desse investimento no setor 

agrícola beneficiou por o concelho estar com excelentes condições de acesso á 

água a nível dos blocos de rega. Agora dizer que isto é um investimento do 

município ou do concelho ou do atual executivo vai um passo muito grande, poderá 

dizer-se que o Município investe na promoção mas não nas condições que o 

concelho tem, caso contrario já existiria uma zona industrial em Ervidel ou uma zona 

para atrair empresários, e não existe.” ---------------------------------------------------------------  

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

versão final do Plano de Pormenor do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo. -  

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

 ---------- “ O voto favorável por parte da bancada da CDU vem na sequência das 

explicações do Sr. Presidente da Câmara relativamente à questão em debate.” --------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da adesão à Associação de Municípios da 

Rota da Estrada Nacional 2. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto e apresentada para 

apreciação e votação a minuta de estatutos da Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara informou ainda que esta Associação tem uma 

existência de 3 anos e que a Câmara tomou uma primeira posição de cautela, 

apesar de considerar interessante o que foi apresentado. Trata-se de uma 

associação que poderia ter algum interesse na vertente do turismo, já que é muito 

utilizada por motociclistas, carros antigos e até tem a situação de carimbar o 
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passaporte, podendo até dizer-se que está na moda a Rota da EN2. Referiu ainda 

que a nossa participação é de 1200,00 € anuais e o que nos coloca nesta 

associação e que faz sentido do ponto de vista, é o seu objeto, que é promover 

todos os concelhos que são atravessados pela EN2. Informou também que foi feita 

uma reunião com o responsável das Estradas de Portugal, onde se fez o seu 

percurso no sentido de alertar mais uma vez para a sua degradação. Salientou ainda 

que, através desta associação tentaremos utilizar para criar peso político para a sua 

intervenção por isso pensamos que é uma adesão cautelosa, ponderada. Constituir-

nos numa associação do ponto de vista turístico e de visitação é hoje um elemento 

que surpreendentemente tem feito um trabalho muito forte e tem hoje muitos 

adeptos e muitos utilizadores do ponto de vista turístico. ---------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre relativamente a esta questão, referiu 

que concorda com as considerações do Sr. Presidente da Câmara, no entanto, tem 

uma série de preocupações que passa a elencar: ------------------------------------------------  

 ---------- “Relativamente a integração do município de Aljustrel na Associação de 

Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, os membros eleitos da CDU, após uma 

leitura dos estatutos disponibilizados colocam algumas dúvidas e considerações que 

resultam em preocupações que importa esclarecer de forma a salvaguardar os 

interesses do município de Aljustrel: o facto de constituir um dos deveres dos 

municípios associados o pagamento de contribuições financeiras; as deliberações 

são tomadas por maioria relativa dos votos dos associados o que poderá não ir ao 

encontro de realidades tão distintas dos respetivo interesse de cada município; isto 

quer dizer que o conselho diretivo é constituído por 5 municípios e deveria de haver 

nos estatutos alguns critérios na escolha dos municípios, porque pode haver 

beneficiação de alguns, com maior dimensão, com poder financeiro, para não haver 

discriminação, alguns princípios de distribuição nos membros no conselho directivo; 

a associação tem poderes para contratar pessoal; contratualizar empréstimos; fixar 

anualmente as contribuições dos associados; tudo isto deve ter sido em conta na 

definitiva e consciente decisão a tomar; não se prevê qualquer garantia da 

representatividade do conselho diretivo da associação de municípios que a constitua 

na sua dimensão ou área atravessada, isto tem a ver com mesma questão no artigo 
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17º; os estatutos da associação preveem a criação de um lugar remunerado de 

administrador executivo; não se encontra qualquer referência quanto ao facto de ser 

ou não remunerado os serviços técnicos e administrativos; no campo do património 

e finanças são consideradas as receitas da associação, as contribuições dos 

municípios, as transferências dos municípios, as candidaturas aos fundos europeus, 

os serviços prestados e os bens fornecidos e o produto dos empréstimos; as 

transferências das contribuições financeiras dos municípios associados são fixadas 

anualmente pela assembleia geral e estão sujeitas a mora se não forem efetuadas 

dentro do prazo estipulado, este facto impede de saber o valor correto a transferir 

pelo município a curto e medio prazo; a associação pode contrair empréstimos mas 

são os municípios associados que são os exclusivos responsáveis pelo pagamento 

das dívidas contraídas pela associação; o não pagamento da quotização e 

transferências aprovadas pela assembleia geral a partir de 60 dias apos o respetivo 

prazo de vencimento constitui causa suficiente para ser considerado uma violação 

grave dos deveres estatutários e determina a possibilidade de exclusão da 

associação ficando o respetivo município obrigado a restituir parte dos encargos com 

a associação. Assim os eleitos da CDU advertem e solicitam que o município tome 

os seguintes esclarecimentos: os investimentos a realizar no concelho devem ser 

ponderados de forma a que seja acautelada a possibilidade do município de Aljustrel 

pretender renunciar a esta associação, é que os estatutos consagra a obrigação da 

devolução de parte dos encargos gostos no exclusivo interesse do município, esta 

formação não é totalmente clara o que associado à possibilidade da Associação de 

Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 contrair empréstimos e que poderá trazer 

dai encargos para o município; a cota anual não é conhecida, os estatutos dizem 

que esta cota pode ser redefinida anualmente, podendo em teoria tornar se um 

encargo insuportável para o nosso município; os estatutos comtemplam que a 

associação terá um administrador executivo com uma remuneração bem como um 

mapa de pessoal, ora os eleitos pela CDU entendem que sendo uma associação 

criada por um conjunto alargado de municípios, um conselho diretivo composto por 

presidentes de camara, fará algum sentido que exista um administrador executivo 

remunerado, neste sentido fara a contratação de pessoal o que também esta nos 
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estatutos, em suma os estatutos da associação preveem a possibilidade desta se 

tornar uma estrutura financeiramente muito pesada podendo mesmo significar mais 

encargos e compromissos financeiros de dimensão imprevisíveis; por último referir 

que o documento fornecido não vem assinado, não vem datado nem à referência à 

sua aprovação em sede de assembleia geral pelo que desconhecemos quando e se 

os estatutos da associação foram aprovados, no entanto estes estatutos no n.º 2 do 

art.º 1.º constata que Aljustrel já faz parte da associação o que muito estranho uma 

vez que o documento só agora aparece para apreciação, neste sentido propomos 

que o documento seja retirado da ordem de trabalhos para os necessários 

esclarecimentos e dissipação de dúvidas.” ---------------------------------------------------------   

 ---------- O deputado Rui Faustino realçou que a Câmara não entrou nisto de âmbito 

leve, e as questões agora suscitadas podem ocorrer com qualquer associação de 

que o município faça parte. Poderá fazer empréstimos ou poderá não fazer, mas 

sempre tendo em atenção o que a lei das finanças locais determina, e como tal não 

acha correto que o ponto seja retirado da ordem de trabalhos, rejeitando por isso 

esta proposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Vereador Carlos Teles referiu que a adesão foi aprovada 

em reunião de Câmara por unanimidade. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Face às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara referiu que é da 

vida coletiva dos Municípios, quando se associam, ficarem solidariamente 

responsáveis. No entanto, em relação aos investimentos, já são os Municípios que 

escolhem. São preocupações válidas, mas que servem de base a todas as 

associações a que pertencemos e não exclusivamente a esta. Solicitou por fim à 

Assembleia que fosse aprovada a adesão e estatutos, colocando aqui uma reserva 

para analisar esta questão não retirando nenhuma das preocupações aqui 

colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Renato Paulo, questionou se o que se propõe aqui é 

que se aprove a adesão e depois é que se esclareçam as dúvidas, pois se assim é, 

havendo questões e dúvidas estas deveriam ser esclarecidas previamente. -------------  

 ---------- Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia, antes de colocar o ponto à votação, 

realçou que esta associação tem como fim principal o desenvolvimento turístico e 
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promoção económica e cultural dos municípios que são atravessados pela EN2, 

esperando-se que com esta adesão alguns pontos do concelho, como em Ervidel, a 

Barragem do Roxo, o parque da Corte Vicente Anes, o Carregueiro e a própria vila 

de Aljustrel sejam beneficiados. Deixou estas notas em prol do desenvolvimento 

desta estrada. Referiu ainda que concorda com as dúvidas que aqui foram 

colocadas e com as explicações que foram dadas.  ---------------------------------------------  

 ---------- De seguida a mesa colocou à votação a proposta de retirada do documento 

da ordem de trabalhos, tendo obtido 11 votos contra a retirada da ordem de 

trabalhos por parte da bancada do PS e 7 a favor da retirada da ordem de trabalhos, 

por parte da bancada da CDU. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Passando-se à votação da adesão do Município à Associação de Municípios 

da Rota da Estrada Nacional 2, a Assembleia deliberou por maioria, com 11 votos a 

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

autorizar a participação do Município de Aljustrel na Associação de Municípios da 

Rota da Estrada Nacional 2 e aprovar os respetivos estatutos, de acordo com a 

alínea u) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 108.º do anexo I à 

Lei n.º 75/2013 de 12/09. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- Os pontos B4 e B5 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o facto de estarmos à 

beira da realização de mais uma edição da Feira do Campo Alentejano, que é uma 

feira de todo o concelho, colocando-se à disposição para os esclarecimentos 

necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado José Baião fez dois apelos ao Sr. Presidente da 

Câmara: o primeiro no sentido de indagar junto da empresa MEO, tendo em conta 

que a internet se trata de uma ferramenta de trabalho, que alargue a instalação da 
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rede de fibra, de modo a chegar a mais clientes e à farmácia, uma vez que o sistema 

de receitas depende da utilização da internet e serve a toda a população. ---------------  

 ---------- O segundo é no sentido de solicitar apoio para equipamentos na freguesia 

de Ervidel, nomeadamente sedes para as coletividades, como os Motard, BTT, 

Sociedade Columbófila. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, questionou o executivo acerca do alagamento da cave da Escola 

Coronel Mourão. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, por sua vez questionou o 

executivo acerca da previsão de colocação de alcatrão nas ruas da Freguesia de 

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

 ---------- De seguida, o deputado Manuel Nobre colocou as seguintes questões ao 

executivo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1- Saber se existe algum circuito programado da varredora para as 

freguesias, uma vez que é raro ver a varredora pelas ruas de Ervidel; ---------------------  

 ---------- 2 – Qual a possibilidade de atribuir um horário, torneira ou temporizador, de 

forma a que se ligue o “cogumelo” do Jardim Público; ------------------------------------------  

 ---------- 3 – Valorizar o relatório de atividades, uma vez que já estão contempladas 

as deslocações das associações, mas reforçar que deveria estar também o local e o 

n.º de deslocações; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – Fazer um reparo negativo, uma vez que por várias vezes foi solicitado o 

relatório da atividade do GAMA, sem ter sido entregue. ----------------------------------------  

 ---------- Por fim tem uma questão que é importante para o concelho, no sentido de 

melhorar os equipamentos: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), através da sua “recomendação relativa à proteção e promoção dos 

museus e das coleções, da sua diversidade e do seu papel na sociedade”, aprovada 

a 20 de Novembro de 2015 em Paris, refere que: “Os museus são instituições que 

procuram representar a diversidade natural e cultural da Humanidade, 

desempenhando um papel essencial na proteção, preservação e transmissão do 

património”. A UNESCO afirma mesmo que “os museus são muito mais do que 

locais onde são exibidos e conservados objetos. Para além de serem um meio de 
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proteção do património material e imaterial e da diversidade cultural e natural 

existentes, os museus desempenham um papel de grande relevância na promoção 

de uma economia local e regional criativa e agem como plataformas de discussão e 

debate nos campos social e cultural, já que focam questões complexas e incentivam 

a participação da sociedade civil. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da mesma forma que o turismo cultural aumentou de forma acentuada nas 

últimas décadas, o número de museus em todo o mundo passou de 22 mil em 1975 

para 55 mil hoje em dia. Portugal acompanha esta tendência, possuindo mais de 

700 museus atualmente”. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel possui um Museu Municipal/núcleo de arqueologia, em 

funcionamento desde 2002, dedicado à arqueologia e história do concelho. Segundo 

a apresentação disponível no site do município: “O Museu Municipal de Aljustrel, 

depositário de grande parte do espólio arqueológico e etnográfico aqui recolhido, 

convida-o a realizar uma viagem no tempo, através dos artefactos utilizados pelos 

diversos povos que aqui se estabeleceram, desde os períodos mais remotos até à 

actualidade, cruzando as suas gentes e as suas culturas e de que resultou a 

realidade que hoje é Aljustrel. Pretende ser um espaço de investigação, de 

aprendizagem e de inovação ao serviço da comunidade, pondo ao seu dispor os 

conhecimentos do seu pessoal e os meios técnicos disponíveis, estabelecendo 

parcerias com outros agentes educativos e com outros museus”. No entanto, a 

realidade concreta é algo bem diferente e fica muito aquém da apresentação 

publicada, o inegável desinvestimento que estes equipamentos têm sido alvo nos 

últimos, anos por parte dos últimos executivos municipais, espelham bem a falta de 

visão e de estratégia também nesta matéria, que deveria envergonhar estes 

decisores políticos cujas prioridades culturais, sociais e educativas são no mínimo 

desastrosas, no que concerne à dinamização e valorização dos seus museus. ---------  

 ---------- Ao visitar-se o museu municipal de Aljustrel constata-se com relativa 

facilidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O visível desinvestimento da autarquia nas instalações e nos 

equipamentos, muitos deles obsoletos ou inoperacionais, onde é comum encontrar 

lâmpadas fundidas durante meses ou até anos; peças a deteriorarem-se à vista de 
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todos, algumas dentro dos expositores a desfazerem-se por falta da manutenção; 

equipamentos eléctricos obsoletos; materiais de apoio ao visitante arcaicos; o piso a 

necessitar de intervenção, etc. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • As peças e as colecções estáticas e sem qualquer renovação desde 2002, 

condenando este museu à sua morte lenta; em 17 anos de existência a grande 

alteração foi a remoção das maquetas existentes na sala grande, estando a mesma 

desde então vazia, apenas com imagens na parede. --------------------------------------------  

 ---------- • O horário de funcionamento é redutor e nada adequado ao que deveria ser 

a função de um museu com esta importância, neste momento o museu encerra aos 

domingos, feriados e de forma intermitente aos sábados, o que em nada contribui 

para a atracção de visitantes. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A falta de pessoal é uma realidade indisfarçável, o visitante ao entrar no 

museu depara-se com uma recepção deserta e sem qualquer informação, 

funcionando como cartão de apresentação contundente com o que irá desfrutar, 

caso insista em aguardar pela presença de alguém na recepção. ---------------------------  

 ---------- Estamos perante um equipamento que há muito está transformado num 

depósito de “coisas velhas” onde o visitante, por mais anos que passem, não 

regressará para voltar a ver e a contactar com as mesmas peças e as mesmas 

colecções, provavelmente diferentes por serem mais velhas e deterioradas, sintomas 

que deveriam alertar o executivo municipal para um maior investimento e 

sensibilidade nestes equipamentos. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- É urgente e necessário tornar o museu mais autónomo, quer através do 

reforço orçamental, quer através do reforço de pessoal, investindo: ------------------------  

 ---------- • Na investigação e na importância em garantir oportunidades de reflexão 

sobre a história em contexto contemporâneo, assim como para a interpretação, 

representação e apresentação das colecções. No caso do museu de Aljustrel há 

muito que a área da investigação está subaproveitada e sem actividade relevante. 

Em tempos o Museu chegou a ter equipas em várias escavações e sítios 

arqueológicos em simultâneo, o que alimentava a investigação e o conhecimento, 

mas também o restauro e a reposição de peças. Convém ter presente que foi 

precisamente na sequência do trabalho de investigação que Aljustrel passou de terra 
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com “2 mil anos de mineração” para “5 mil anos de mineração”, fruto das 

escavações no Castelo onde se encontrou um fragmento de cerâmica do calcolítico, 

provando que em Aljustrel já se trabalhava o metal 3 mil anos AC. -------------------------  

 ---------- • Na educação, os programas educativos nos museus contribuem 

fundamentalmente para educar os diversos públicos acerca dos temas das suas 

colecções e sobre a cidadania, bem como ajudam a consciencializar sobre a 

importância de se preservar o património e impulsionam a criatividade. Por falta de 

pessoal, o museu de Aljustrel não consegue realizar o desejável investimento na 

construção e dinamização de actividades variadas e inovadoras pelos serviços 

educativos, de uns anos para os outros. ------------------------------------------------------------  

 ---------- • Na função social, um museu é um espaço público vital que deve abordar o 

conjunto da sociedade e pode, portanto, desempenhar um importante papel no 

desenvolvimento de laços sociais e de coesão social, na construção da cidadania e 

na reflexão sobre as identidades colectivas. Um museu devem ser um lugar aberto a 

todos e comprometido com o acesso físico e com o acesso à cultura para todos, 

incluindo grupos vulneráveis. Para acompanhar esta ideia os museus do concelho 

de Aljustrel necessitam de outro olhar por parte do executivo municipal. Sendo 

Aljustrel uma Vila com vincadas tradições mineiras, não deverá o executivo 

municipal limitar a oferta museológica ao património mineiro, mas sim complementá-

la, dinamizando por exemplo o Núcleo Museológico de Ervidel, o qual foi inaugurado 

no ano de 2000, mas que se encontra de portas fechadas há cerca de 6 anos a esta 

parte, com a cobertura a ameaçar ruir a qualquer momento, com humidade e 

repasses a alastrarem-se em várias paredes, com as peças e equipamentos em 

avançado estado de degradação e sem qualquer manutenção, sem qualquer 

renovação de peças e colecções. O Núcleo Rural de Ervidel tem um enorme 

potencial que poderia agregar várias vertentes, o museu rural, o lagar de azeite, as 

adegas, a antiga escola elementar agrícola, o património arquitectónico, com a 

dinamização do núcleo também pelos serviços educativos de forma integrada e 

concertada com o museu municipal trariam maior dinamismo ao concelho, à 

freguesia e contrariaria a tendência centralizadora que o concelho vive nesta área. 
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Os membros eleitos pela CDU, atentos aos problemas que afectam os 

aljustrelenses, procurando e apontando soluções para os mesmos, e perante a 

realidade atrás descrita, exigem uma intervenção de fundo que dote, a muito breve 

trecho, o Museu de Aljustrel, os núcleos museológicos e os sítios arqueológicos de 

todos os meios e investimentos necessários e dos imprescindíveis trabalhadores, em 

número e com vínculo permanente, fundamentais à garantia de existência de um 

verdadeiro serviço público de cultura. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 6 de junho de 2019, os membros eleitos pela CDU.” ---------------------   

 ---------- De seguida o deputado Renato Paulo questionou o executivo acerca do 

ponto da situação em relação à proposta que continha uma série de medidas, 

aprovada na sessão extraordinária realizada no dia 29/09/2018, alusiva à qualidade 

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

 ---------- Questionou ainda o executivo acerca dos defeitos de fabrico do ar 

condicionado da Escola Básica e por fim alertou para o fato do pavimento junto à 

entrada da escola inundar quando chove muito e que um dos bebedouros do Jardim 

25 de Abril não funciona.---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A deputada Ana Rita Santos por sua vez, e considerando que as aulas estão 

a terminar, apelou ao executivo, que tente arranjar uma solução para a inexistência 

de vagas no Programa Viva Aljustrel. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- O deputado José Baião fez duas sugestões ao executivo, uma no sentido da 

Câmara com a colaboração das Juntas de Freguesia, fazerem um plano plurianual 

de investimento para a pavimentação e manutenção das estradas municipais e não 

esquecendo a sinalização, e outra sugerir que uma parte do imposto de 

1.200.00,00€ cobrado em IMT, referente à venda de terrenos agrícolas seja 

investido em caminhos vicinais. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara prestou os seguintes 

esclarecimentos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Em relação à cobertura da rede de fibra óptica, apesar de existir um acordo 

com a EU, em que 2/3 do país, por concelho, tinha de ser coberto com a fibra optica, 

como estes trabalhos foram adjudicados a empresas privadas, veem agora dizer que 

não tem possibilidades, mas nós enquanto Autarquia iremos tentar reforçar esse 
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pedido de alargamento da cobertura por todo o concelho. Em relação às 

coletividades temos que ser pragmáticos e tentar um espaço coletivo onde as 

coletividades se possam reunir. ------------------------------------------------------------------------    

 ---------- Para a resolução do problema do alagamento da cave da escola informou 

que estavam a tentar encontrar a solução.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à pavimentação das ruas de Ervidel está previsto a sua 

execução ainda este ano.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeita à varredora, esta tem circuitos e está atribuída a sua 

deslocação às várias freguesias; o “cogumelo” tem um circuito de bombagem de 

água e em relação ao temporizador, iremos averiguar essa possibilidade; o relatório 

do GAMA irei providenciar que ainda dentro deste mês chegue aos eleitos da 

Assembleia Municipal; em relação ao museu tem neste momento 6 pessoas afetas e 

concordo que se possam rever algumas atualizações dos materiais, mas em relação 

ao Museu de Ervidel estávamos a contar com a colaboração da Junta de Freguesia. -  

 ---------- Em relação à monitorização da qualidade do ar a Câmara, em colaboração 

com a Universidade de Coimbra, vai proceder à monitorização para realizar a análise 

das partículas; em relação ao ar condicionado do Centro Escolar sabemos que tem 

havido problemas, temos feitos ajustes e reparações e se calhar a melhor opção 

será cada sala ficar com o seu ar condicionado e fazer o seu controlo; e em relação 

à poça de água junto ao portão terei de averiguar e saber se é da competência da 

Câmara ou não arranjar a mesma. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao bebedouro vamos verificar se está a funcionar ou não e 

arranjar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O programa Viva Aljustrel vai tentar aumentar dentro das nossas limitações. 

Sabemos que se trata de um programa para facilitar os pais que não têm 

possibilidade de ficar com as crianças, no entanto temos também crianças que não 

têm a possibilidade de ter férias. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao plano plurianual de reparação e sinalização das estradas, de 

certa forma está feito, o problema é executá-lo. ---------------------------------------------------  

 ---------- Quanto aos caminhos vicinais, está neste momento a decorrer uma 

intervenção na freguesia de Messejana. ------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por fim o deputado Manuel Nobre apelou para que sejam disponibilizadas na 

página do Município as deliberações aprovadas e da mesma forma disponibilizar as 

moções dos anos anteriores. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Não houve inscrições 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 01:35 horas do dia 7 de junho de 2019. -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


