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- ATA N.º 07/2019 - 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove, 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 do Remédios Camacho 

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

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

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

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

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

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

 ---------- 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 20:00 horas, com os pontos 

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

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

 ---------- B3 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ---------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da Derrama. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Fixação da participação variável no IRS. ------------------------------------------  
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 ---------- B6 – Apreciação e votação da proposta referente ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União de 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos em 2018. ---------------------------------------------  

 ---------- B7 – Autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos 

da al. c) do n.º 1 do art.º6 da LCPA. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos termos 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos Diplomas Sectoriais:  

 ---------- a) Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril de 2019, no domínio dos 

Transportes em Vias Navegáveis. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Decreto-Lei n.º72/2019, de 28 de maio de 2019, no domínio das áreas 

portuárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Decreto-Lei n.º116/2019, de 21 de agosto de 2019, no domínio das áreas 

protegidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e Plano de 

Atividades de 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- B11 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B12 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DAS ATAS DAS SESSÕES ANTERIORES-----------------------------  

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 06 de junho de 2019, depois de 

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

 ---------- Os membros da assembleia, Manuel Nobre e José Baião referiram alguns 

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

certas notas que foram enviadas e não constarem da mesma. Face a isto o Sr. 

Presidente da Assembleia Municipal solicitou às Secretárias que ouçam a gravação 

e se esclareça a situação, até porque a ata foi enviada préviamente para as 

secretárias que estão autorizadas a articular com as respectivas bancadas. ------------  

 ---------- 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O membro João Afonso não participou na votação por não ter estado 

presente na sessão. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada a 13 de junho de 2019, depois de 

transcrita, foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------  

 ---------- Os membros João Afonso, Manuel Nobre, Cristina Lopes, Patrícia Camacho, 

Pedro Formoso, Lélia Pancada e Luis Neto, não participaram na votação por não 

estarem presentes na sessão. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Antes de se iniciarem os trabalhos, o Sr Presidente da Assembleia deu 

conhecimento aos presentes do parecer da CCDR, datado de 16/08/2019, que 

abaixo se transcreve, relativo às dúvidas suscitadas na sessão da Assembleia 

Municipal realizada a 24 de janeiro de 2019, quanto ao preenchimento das vagas 

ocorridas em virtude dos pedidos de suspensão da deputada Maria Antonieta 

Assunção Batista (CDU) e posteriormente do pedido de renúncia do deputado 

Gonçalo Nuno Batista Mota Borges Mendes (CDU), tendo sido convocados para 

substituir as vagas ocorridas o cidadão imediatamente a seguir na ordem da 

respetiva lista, António Manuel Matos de Campos, e posteriormente o cidadão 

Casimiro Sortelha Martins. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Parecer CCDR ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- (…) Tendo ocorrido primeiro a situação de suspensão do mandato de um 

membro da assembleia municipal, a sua substituição foi feita de acordo com o 

previsto nos artigos 77º e 79º da LAL, o que se nos afigura correto. -----------------------  

 ---------- Tendo ocorrido posteriormente a renúncia de um membro da assembleia 

municipal pertencente à mesma coligação daquele que suspendeu o mandato, de 

acordo com os artigos 76º e 79º da LAL, a substituição definitiva é, a nosso ver, feita 

com recurso ao membro do mesmo partido que se segue na ordem da respetiva 

lista, pelo que em bom rigor, devia ter sido chamado para a substituição definitiva o 

membro anteriormente chamado para a situação de suspensão de mandato. (…)” ---  

 ---------- Face ao exposto considera-se que a vaga ocorrida pelo pedido de renúncia 

do membro Gonçalo Nuno Batista Mota Borges Mendes foi preenchida pelo cidadão 

António Manuel Matos de Campos, e a preencher a vaga ocorrida pelo pedido de 
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suspensão da deputada Maria Antonieta Assunção Batista se encontra o cidadão 

Casimiro Sortelha Martins. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente fez referência às atas assinadas que foram 

enviadas e à ata da sessão extraordinária realizada a 29/09/2018, alusiva à 

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

 ---------- O deputado José Baião, por ter sido ele, em nome individual a requerer as 

atas assinadas solicitou que a seguinte declaração fique em ata: ---------------------------  

 ----------  “O que acham os Srs. Deputados de passado um ano não tenha vindo 

ainda a plenário a ata da assembleia extraordinária de setembro de 2018 para ser 

votada? O que sabemos é o que nos foi transmitido na sessão seguinte, de que 

tínhamos a gravação toda e que seria uma ata muito extensa, tendo sido lidos 

alguns pontos e o Sr. Presidente comprometeu-se a enviar a minuta por e-mail. De 

acordo com o n.º4 do art.º 57 da Lei n.º75/2013 de 12/09, as deliberações dos 

órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas as respetivas atas ou 

depois de assinadas as minutas, e perante isto era bom que todos os aljustrelenses 

soubessem que passado um ano, aquela Assembleia não teve validade nenhuma. 

Será que é um assunto que não é importante? Será que um ano não foi suficiente 

para fazer uma ata e trazer a plenário?”  ------------------------------------------------------------  

 ---------- Face à declaração do deputado José Baião, o Sr. Presidente da Assembleia 

referiu que na sessão seguinte à sessão extraordinária, informou os membros da 

Assembleia, que a ata ainda não estava disponível para aprovação, por ser 

demasiado extensa, uma vez que a gravação estava a ser transcrita na íntegra pelas 

funcionárias da autarquia, colocando à disposição a gravação se dúvidas existissem. 

 ---------- Referiu ainda que estranhava o facto de só passado um ano é que 

levantaram a questão da aprovação da ata, na tentativa de arranjar um argumento 

politico para fazer um comunicado.  ------------------------------------------------------------------      

 ---------- Salientou ainda que desde o primeiro momento, o compromisso que 

assumiu foi trabalhar e contribuir para as nossas gentes, para a nossa identidade, 

pelo nosso futuro e pelo nosso bem-estar, e que a Assembleia Municipal tem como 

principal objetivo a salvaguarda e os interesses municipais dos seus munícipes 

como a promoção do bem-estar da nossa população, agora se com esta questão 
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pretendem fazer propaganda politica, o que tem a dizer para se defender, é que a 

gravação foi colocada à disposição. Em relação à ata incumbiu novamente as 

secretárias, de juntamente com as funcionárias da autarquia, articularem qual o 

melhor procedimento a tomar junto dos membros da Assembleia. --------------------------  

 ---------- Referiu ainda que todas as deliberações, sem exceção, são aprovadas em 

minuta no final de cada sessão. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado José Baião referiu mais uma vez que o Sr. Presidente se 

comprometeu a enviar a minuta da ata por e-mail, e quem tivesse dúvidas teria a 

gravação à disposição, frisando como é que alguém pode ter duvidas e ir ouvir a 

gravação se ainda não tem o documento para análise, e que, segundo a lei, não 

estando a ata votada, nem aprovada, as deliberações que estão lá neste momento 

não têm validade nenhuma, não é coisa de política. ---------------------------------------------   

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

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

 ---------- Ofício da Administração Regional de Saúde do Alentejo, datado de 

06/06/2019 a enviar relatório sobre a avaliação efetuada pelos Serviços de Saúde 

Pública da ARSA, denominado “ Aljustrel – Contributos para a análise do impacto da 

atividade mineira na saúde da população e para a tomada de medidas.”  -----------------  

 ---------- Neste seguimento a deputada Marisa Góis solicitou a palavra para referir de 

uma forma muito sucinta o que se tinha passado na reunião da Comissão de 

Acompanhamento Ambiental (CAA), realizada no passado dia 26 de setembro. --------  

 ---------- Nesta reunião foi dado conhecimento aos presentes, que o Professor 

responsável pela Comissão, apresentou em Bruxelas este projeto como um exemplo 

que existe entre a interação da indústria extrativa e a comunidade envolvente. ---------  

 ---------- Foram ainda informados sobre as medidas que a empresa tem tomado em 

relação à problemática, nomeadamente regas, pavimentação, limitar a velocidade, 

encapsulamento, carregamentos dos concentrados efetuado em edifício fechado, 

sistemas de aspersores, lavagem dos rodados, sementeiras em prado de sequeiro, 

plantação de árvores. Informou por fim que a próxima reunião da comissão está 

agendada para o dia 6 de dezembro.  ---------------------------------------------------------------  
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 ---------- Por sua vez o deputado Renato Paulo referiu que em relação à última 

reunião da CAA, existem mais duas ou três questões que merecem ser abordadas. --  

 ---------- Em 1º lugar este estudo de saúde é um estudo que se baseia em dados 

estatísticos (INE, PorData, SNS), assente nos dados que existem, e como tal não é 

um estudo que assente no estudo das pessoas do concelho. Outra coisa é que este 

relatório, tal como o da CCDR nada acrescenta, não nos diz qual é a composição 

química das poeiras. E, relação ao relatório da CCDR, o Prof. Palma salientou, que 

os elementos por serem tão escassos no relatório, este chumbaria se fosse feito por 

um aluno seu. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que voltou a questionar a CCDR e a ARS, sobre a 

competência para analisar a composição química das poeiras, e não sendo da sua 

competência, então de quem seria, não obtendo qualquer resposta. -----------------------  

 ---------- Outra questão foi referente à alternativa de passagem do minério por dentro 

da vila. Tendo um responsável da Almina informado, que atualmente a empresa não 

tem hipóteses em fazê-lo de outra forma. Até porque bem vistas as coisas, a Almina 

poderá não se considerar responsável, pois ao vender o minério o responsável pelo 

seu transporte será o comprador. Perguntou ainda se havia a possibilidade do 

transporte do minério poder ser feita por ferrovia e foi-lhe dito que neste momento 

são necessárias algumas intervenções para a dotar de boas condições e a curto 

prazo não existe acordo com a REFER no sentido de viabilizar a via.  ---------------------  

 ---------- A deputada Marisa Góis salientou ainda que foi dito na reunião que não é da 

CCDR, nem da ARS a responsabilidade por fazer a recolha da amostragem, mas 

também foi dito que é da responsabilidade da Almina fazer essa recolha e esta fá-lo 

através de uma empresa. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia por fim referiu que nessa reunião estiveram 

5 representantes da ARS, lamentando o facto do Centro de Saúde de Aljustrel não 

estar representado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda sobre o assunto em causa, o Sr. Presidente da Câmara solicitou a 

palavra para prestar alguns esclarecimentos por considerar que são oportunos. 

Referiu que se trata de um assunto que nos deve preocupar constantemente, pois o 

que hoje são dados não alarmantes, amanhã já assim pode não ser. Enquanto 
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existir atividade mineira, deve ter-se capacidade de ir avaliando e monitorizando. O 

Município não tem competências na matéria, mas cabe ao Município defender os 

interesses da população. Nesse sentido, estamos a desenvolver uma ação, que 

poderá dar-nos uma melhor análise. Celebrámos um protocolo com a Universidade 

de Coimbra, que está neste momento no terreno. No entanto, não é um estudo que 

se faça em pouco tempo. Informámos o Presidente da CAA de que estávamos a 

desenvolver este protocolo, para não sermos acusados de estar a desenvolver 

ações em paralelo da comissão, mas será feito com toda a autonomia. A questão da 

saúde é muito importante, assim como é a questão do alarme social. A Dr.ª 

Felicidade Ortega assumiu o que assumiu, dentro dos dados que tem, trata-se de 

uma pessoa com bastante experiencia, não é uma novata, e é insuspeita a todos os 

níveis. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi dito na Assembleia Extraordinária, alusiva à Qualidade do Ar, que temos 

mais casos de cancro em Aljustrel, mais doenças respiratórias, e isso gerou alarme 

social, situação que deve merecer alguma ponderação porque essa é uma afirmação 

que os serviços responsáveis não conseguem monitorizar devidamente, tal como o 

facto de agora surgirem análises que parecem indiciar que não há motivos para 

alarme, por parte da saúde pública, não nos deve fazer desarmar de uma 

monitorização constante.--- -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim assumiu ainda o Sr. Presidente da Câmara que diligenciará junto dos 

serviços de apoio, o envio do protocolo celebrado com a Universidade de Coimbra, 

afim de aqui se realizar um estudo de monitorização da qualidade do ar. -----------------  

 ---------- E-mail datado de 14 de agosto de 2019, da Associação Humanitária de 

Bombeiros de Aljustrel, a enviar convite para a sessão de apresentação e entrega 

dos equipamentos adquiridos com as verbas resultantes dos eventos promovidos. ----  

 ---------- E-mail datado de 19 de setembro de 2019, do membro António Campos a 

informar que não pode estar presente na sessão da Assembleia Municipal no dia 

30/09/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ---------- Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 

13/09/2019 a solicitar a eleição do Presidente da Junta de Freguesia (efetivo e 
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substituto) que representará as freguesias do concelho no XXIV do Congresso da 

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

 ---------- E-mail datado de 08 de julho de 2019 da CIMBAL a enviar nota de imprensa 

sobre a reunião de julho do Conselho Intermunicipal. -------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 17 de julho de 2019 da AgdA - Águas Públicas do Alentejo 

e enviar convite para acompanhar o Ministro do Ambiente e da Transição Energética 

no roteiro “Águas no Alentejo”. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 29 de julho de 2019 da CIMBAL a enviar nota de imprensa 

sobre a Cerimónia de Apresentação da Pós-Graduação “SIG no Setor Floresta” 

presidida pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas. -------  

 ---------- E-mail datado de 09 de setembro de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a reunião do Conselho Intermunicipal em Cuba. ----------------------------  

 ---------- E-mail datado de 18 de setembro de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a reunião internacional do projeto Prominent Med. -------------------------  

 ---------- Email do deputado José Baião, datado de 26/09/2019, referindo-se à 

proposta entregue na última sessão, acerca do envio das moções e respetiva 

resposta do Presidente da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  

 ---------- Em relação a este documento, o deputado Rui Faustino referiu que já ficou 

estabelecida a forma de entrega das moções, mas depois de analisada a proposta 

apresentada considera que a mesma seja de rejeitar, e caso a entrega das moções 

coincida com fim-de-semana ou feriado, deveria antecipar-se a entrega até as 

17:30h do dia útil anterior. Trata-se de questões administrativas e como tal deve ser 

feito dentro do horário normal de expediente, pois ao colocarmos o ónus nas 

secretárias poderão ocorrer situações em que as mesmas por alguma circunstância 

não possam enviar as moções. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez a deputada Patrícia Camacho sugeriu criar um mail para cada 

bancada, e em simultâneo enviariam até as 10:30h para cada bancada e para o 

email da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado José Baião reiterou a proposta apresentada, pois não é só ao 

fim de semana que podem ocorrer problemas, pois até já houve uma situação que 

se colocou durante a semana, no horário normal de expediente. ----------------------------  
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 ---------- De seguida o Sr. Presidente colocou à votação a proposta apresentada, 

tendo obtido 11 votos contra por parte da bancada do PS, 1 abstenção por parte do 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e 7 votos a favor por parte da bancada 

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

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

 ---------- “A bancada da CDU regista a mudança de intenção por parte da bancada do 

PS, já que uma vez, antes de se entregar a proposta à mesa, teve-se o cuidado de 

articular com um membro da bancada do PS, que se mostrou aparentemente 

recetivo, e que só tinha como objetivo agilizar o processo, que se provou que pode 

ter alguns atrasos, facilitando assim o trabalho da funcionária da autarquia afeta à 

Assembleia Municipal e das secretárias da mesa.” ----------------------------------------------  

 ---------- O deputado Rui Faustino referiu por sua vez que não se sentiu envolvido na 

articulação da proposta, pois apenas lhe foi entregue um documento no corredor da 

última sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Em seguida o deputado José Baião solicitou que ficasse em ata a seguinte 

declaração: “O deputado Rui Faustino, como representante da bancada do PS, não é 

mais íntegro do que eu e disse-me quando lhe apresentei a proposta “por nós tudo 

bem”, e três meses depois ficou tudo mal.  ---------------------------------------------------------   

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

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

 ---------- “Moção pela República, pelos Valores Republicanos e pela efetiva 

proximidade entre o Estado e os Cidadãos”, por parte da bancada do PS. ---------------  

 ---------- Antes de se passar à votação o deputado Manuel Nobre referiu que convém 

esclarecer uma coisa, se ao falarmos em descentralização do estado central, 

estamos a falar em aliviar a carga burocrática, ou se estamos a falar de 

descentralização nos mesmos moldes que o Governo fez recentemente. Esta moção 

deveria esclarecer isso, pois sabendo nós que o interior do país tem sido 

sucessivamente esquecido, porque é que este Governo, tendo condições políticas 

para o fazer, ainda não reverteu certas situações, como a extinção das freguesias, 

encerramento de valências dos hospitais, etc… --------------------------------------------------   
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 ---------- Ainda assim referiu que iriam votar favoravelmente a moção, por 

entenderem que se devem sempre reivindicar melhores condições, lamentando que 

a moção seja bastante suave quando se toca a criticar o governo. --------------------------  

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

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

 ---------- “Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel declaram o seu 

voto favorável ao inserto na proposta de moção apresentada pelos eleitos do PS 

nesta Assembleia a propósito do 5 de Outubro declarando entretanto o seu 

desacordo e mesmo estupefacção nos seguintes termos e argumentário: ----------------  

 ---------- a) Só o facto de estarmos a poucos dias de eleições poderá ter levado os 

eleitos do PS nesta Assembleia a assinalar 109 anos da implantação da República, 

não esperando por uma data mais “redonda” como por exemplo os 110 anos desta 

efeméride; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Sendo certo e concordando nós com os objetivos maiores da República, 

estranha-se no contexto (ou fora dele?) da moção uma deriva sobre 

descentralização e muitas preocupações com “algumas” formas e descentralizações, 

ignorando olimpicamente o preceito e letra da constituição sobre a criação das 

Regiões Administrativas em Portugal. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Reafirmamos um aproveitamento político inoportuno sobre uma matéria 

séria e que deveria ter exigido dos proponentes da moção uma maior preocupação e 

coerência sobre a “confusão” entre matérias políticas nacionais e regionais ou locais 

e, mais preocupante ainda, quanto a responsabilidades com a redução ou o 

desaparecimento de serviços públicos no concelho. ---------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 30 de Setembro de 2019, os eleitos da CDU na Assembleia 

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

 ---------- “Moção pela manutenção do Posto da GNR de Ervidel”, por parte da 

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

 ---------- O deputado Manuel Nobre referiu que teria de fazer uns esclarecimentos 

relativamente à moção para poder continuar a fazer a sua análise, pois necessita de 

saber em que se baseiam para afirmar que há uma ameaça do encerramento do 

Posto e não existem indícios para o que levou à exoneração da GNR? -------------------  
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 ---------- O deputado José Baião por sua vez questionou se já foram feitas algumas 

reuniões ou tomadas algumas medidas? -----------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Rui Faustino salientou que parece estar a custar ser a bancada 

do PS a fazer eco de uma preocupação da freguesia de Ervidel. Mas o que aqui está 

explanado resulta do eco do povo de Ervidel que nos indagou que fizéssemos esse 

apelo. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre salientou que este é um assunto que deve ser 

tratado com responsabilidade, até porque foram os próprios eleitos do PS que 

recusaram a 28/02/2018 uma moção acerca da qualidade do ar, pois segundo o 

deputado Rui Faustino poderia gerar “alarmismos sociais”. Referiu ainda que não 

foram os deputados do PS que despoletaram esse assunto, pois o mesmo já foi 

discutido na Assembleia de Freguesia de Ervidel e não através do PS. Solicitou 

ainda que a moção fosse feita em conjunto, tendo algumas propostas a acrescentar. 

Considera ainda de extrema importância haver um pedido de reunião por parte da 

Câmara Municipal ao Ministério da Administração Interna, com a participação da 

Junta de Freguesia de Ervidel, com objetivo de se esclarecer a situação. ----------------  

 ---------- O deputado Rui Faustino referiu que regista com agrado que a Junta de 

Freguesia tivesse feito isso, no entanto tal não é impeditivo da bancada do PS tomar 

diligências, uma vez que je foi marcada uma reunião da Junta de Freguesia com o 

comando e não foi dado conhecimento disso à Câmara Municipal. -------------------------  

 ---------- Por sua vez a Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Cristina Lopes 

referiu que a junta de freguesia já pediu esclarecimentos ao Comando de Beja sobre 

o que vai acontecer no Posto de Ervidel, tendo sido informada que neste momento é 

o Comandante do Posto de Aljustrel que está a comandar o Posto. ------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre referiu mais uma vez que a bancada da CDU irá 

votar favoravelmente a moção, no entanto considera que a mesma deverá ser 

reformulada, pois as razões do encerramento não se desconhecem, devendo-se dar 

enfase à questão dos operacionais, pois o quadro existe e permite o reforço de 

militares, e ainda delegar no Presidente da Câmara Municipal que solicite uma 

reunião conjunta entre o Ministério da Administração Interna e a Junta de Freguesia.  
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 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Câmara informou que soube da situação de 

forma informal, não existindo ainda nenhuma comunicação oficial, nem política, nem 

militarmente. Informou ainda, que informalmente a Câmara entrou em contacto com 

o adjunto do Ministro da Administração Interna, que remeteu o assunto para depois 

das eleições legislativas. Referiu ainda que concorda e aceita a proposta de 

marcação de reunião conjunta entre o Ministério da Administração Interna e a Junta 

de Freguesia, no entanto realça que teria sido de bom tom que Câmara tivesse sido 

informada da situação e da reunião tida com o Comando de Beja. --------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação, o membro Rui Faustino sugeriu, que entre as 

bancadas se redigisse um documento que refletisse todas estas preocupações. -------  

 ----------  Colocada à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade redigir um 

novo documento, aprovando a moção. --------------------------------------------------------------   

 ---------- “Moção pela defesa do Património da Comunidade Aljustrelense”, por parte 

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

 ---------- Antes de se passar à votação o Sr. Vereador Carlos Teles informou que 

assim que a Câmara tomou conhecimento da situação a que se refere a moção, 

denunciou o ato. Entretanto foi recebida por parte da Direção Geral de Património a 

informação de que vai ser criada uma equipa para estudar e avaliar os danos, e 

perceber se poderá ou não ser reposta a situação, tudo a expensas do infrator. --------   

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

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

 ---------- “Moção pela Segurança das populações relativamente às consequências e 

incómodos resultantes da proximidade das culturas intensivas”, por parte da 

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

 ---------- O deputado Rui Faustino, enquanto autarca da freguesia mais fustigada com 

esta problemática partilhou uma situação, em que para minimizar os impactos de um 

olival muito próximo da população, falou com os proprietários, sensibilizando-os para 

a problemática, comprometendo-se a cultivar sebes nas extremidades. -------------------  

 ---------- O deputado José Baião registou com agrado as palavras do deputado Rui 

Faustino, no entanto tal não é suficiente, pois parece ficar à mercê da boa vontade 

dos proprietários, considerando que se deveria partir para uma alteração ao PDM.----  
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 ---------- O deputado Rui Faustino informou ainda que acerca da fábrica do Bagaço, 

instalada na localidade das fortes, voltou a manifestar a sua preocupação pelo 

regresso dos cheiros incomodativos, pedindo que as entidades competentes, 

nomeadamente a CCDR tomem novamente uma atitude fiscalizadora mais ativa. -----  

 ---------- A deputada Ana Rita Santos agradeceu ao deputado Rui Faustino, enquanto 

Presidente da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, pelas medidas que 

tomou para minimizar o mau cheiros na freguesia devido à fábrica do azeite. -----------  

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

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

 ---------- De seguida e antes de se entrar no período da ordem do dia, o deputado 

Manuel Nobre leu a seguinte declaração para a ata: --------------------------------------------  

 ---------- “Na anterior sessão ordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar dia 06 

de Junho de 2019, na sequência de um simples comentário do deputado Casimiro, 

em que este até enaltecia a fidelidade dos eleitos do PS, o Sr. Presidente da 

Câmara, de forma surpreendente e inusitada, num rasgo de agressividade incontida, 

exasperado mesmo, de forma absolutamente desproporcionada, alterada e 

extremamente agressiva, fixando o olhar no deputado Casimiro, retorquiu que eram 

leais, não eram cobardes, repetindo por diversas vezes a palavra cobardes, 

cobardes, cobardes, sem nunca desviar por um segundo o olhar do deputado 

Casimiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se percebe bem qual era o motivo ou o alvo dessa fúria ou onde queria 

chegar o Sr. Presidente da Câmara com este episódio infeliz.  -------------------------------  

 ---------- O que é absolutamente claro e não pode passar em branco é que este 

episódio, inusitado, acabou por ser vexatório para o deputado Casimiro, porque foi 

ele o visado.   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

atitude do Sr. Presidente da Câmara dada a forma abusiva, inusitada, gratuitamente 

agressiva e portanto intolerável e injusta por profundamente desrespeitosa e 

vexatória da sua dignidade pessoal e enquanto deputado, com que na última 

assembleia o Sr. Presidente da Câmara se dirigiu ao Deputado Casimiro.----------------  
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 ---------- Relembramos, que o Sr. Presidente da Câmara já reincide neste tratamento 

desrespeitoso aos deputados eleitos pela bancada da CDU. ---------------------------------  

 ---------- Registamos também que o Sr. Presidente da Assembleia assistiu inerte a 

(mais) este lamentável episódio, a este insulto gratuito, sem reagir, lavando daí as 

suas mãos como Pilatos, com o que evidenciou mais uma vez o seu papel 

subalterno em relação ao Presidente da Câmara, ainda que tais factos tenham 

ocorrido no seio desta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------  

 ---------- Razão porque mais uma vez recordamos que a Assembleia Municipal não é 

uma espécie de “reunião de câmara alargada” onde o Sr. Presidente da Câmara 

pode por e dispor a seu belo prazer. A Assembleia é efetivamente um órgão do 

município com um Presidente, poderes, competências e Regimento próprios e, 

portanto, perfeitamente autónomo e independente dos demais órgãos do município, 

nomeadamente independente e autónomo em face do órgão Presidente da Câmara. 

 ---------- Aljustrel, 30 de Setembro de 2019, os membros eleitos pela bancada da 

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

 ---------- Perante tal declaração o Presidente da Câmara pediu a palavra no sentido 

de clarificar as acusações que são feitas na mesma à sua pessoa, reafirmando que 

os membros da assembleia, ou qualquer outro eleito, não se podem dissociar da sua 

função de eleitos locais, proferindo afirmações caluniosas, e depreciativas do bom 

nome de outros cidadãos, nomeadamente de outros eleitos locais, reafirmando que 

quem o faz dessa forma camuflada, ainda quem em redes sociais do domínio 

publico, tem uma atitude de grande cobardia, chamando cobarde ao deputado 

Casimiro Martins de forma repetida. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre em seguida questionou o Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal se achava normal  a postura do Sr. Presidente da Câmara, 

que acabara de chamar de cobarde repetidamente a um deputado desta Assembleia 

e porque permitía aquele tipo de postura e se iria continuar a permitir aquele tipo de 

insultos ofensivos a um deputado desta Assembleia. -------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia por sua vez solicitou aos presentes que 

cumpram o regimento, respeitando o órgão para o qual foram eleitos, 

nomeadamente os artigos 80º e 82º ------------------------------------------------------------------   
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 ---------- De seguida o deputado Casimiro Martins dirigindo-se ao Senhor Presidente 

da Câmara face às suas declarações, referiu que nas redes sociais faz o que quiser, 

diz o que quiser e com os amigos que quiser, considerando tratar-se de uma 

intervenção pidesca, andar à procura do que as pessoas possam dizer nas redes 

sociais, referiu ainda, dirigindo-se ainda ao senhor Presidente da Câmara que 

considerava que para ele era mais cobarde uma pessoa chegar a casa embriagado 

e bater na mulher e nos filhos, do que quem faz comentários nas redes sociais. -------  

 ---------- Face ao sucedido o Sr. Presidente da Assembleia solicitou mais uma vez 

aos presentes que cumpram o regimento, nomeadamente no que se refere aos 

direitos e deveres dos membros desta Assembleia, previstos nos artigos 80º a 82º 

do regimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 80º, Ponto 4 “Cabe o dever de urbanidade, devendo abster-se de: -----  

 ---------- “a) Se afastarem do respeito devido a este órgão ou demais membros da 

Assembleia;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Usarem expressões injuriosas ou difamatórias ou desnecessariamente 

violentas ou agressivas; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Fazerem ou incitarem a que sejam feitos comentários depreciativos sobre 

assuntos alheios aos temas em discussão”. -------------------------------------------------------  

 ---------- Face às declarações proferidas pelo deputado Casimiro Martins, o deputado 

Rui Faustino interpelou de imediato a mesa, para manifestar o seu total repúdio e 

indignação pelas declarações proferidas pelo deputado Casimiro Martins, voltando a 

frisar que os membros da assembleia, ou qualquer outro eleito, não se podem 

dissociar da sua função de eleitos locais, e o deputado Casimiro Martins tem uma 

atitude de constante calunia e destrato pelos eleitos do PS nas suas afirmações 

proferidas publicamente nas redes sociais, sendo que aqui ficou bem patenteado na  

sua intervenção difamatória claramente dirigida ao Senhor Presidente da Câmara.----  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Câmara em defesa da honra, e não se 

querendo alongar perante esta atitude vexatória, referiu que se há pessoa que aqui 

tem a hombridade é ele. Já o mesmo não se pode afirmar quando se verificam na 

bancada da oposição atitudes claramente “anti-Nelson”, afirmando que quem não se 
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sente não é filho de boa gente, e que para confirmar basta verificar as redes socias 

e ver as acusações de que é alvo. Por fim voltou a frisar, que cobardes são aqueles 

que usam as redes sociais para difamar as pessoas. -------------------------------------------  

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

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

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Apreciação e votação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano 

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

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto e prestados os 

devidos esclarecimentos ao documento em apreciação. ---------------------------------------  

 ---------- Colocado à votação a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 2ª 

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

  --------- B3 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

art.º 112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido e apresentada a proposta de 

fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, uma vez que cabe 

aos Municípios, de acordo com o estabelecido nos n.º4 a 8 do art.º112 do Código do 

Imposto sobre os Imóveis, definir anualmente a taxa aplicável aos prédios urbanos, 

para vigorarem no ano seguinte, bem como estabelecer coeficientes de majoração 

ou minoração em situações particulares, e considerando que no concelho de 

Aljustrel existe um elevado número de prédios degradados, sendo manifesto o 

desinteresse da maioria dos seus proprietários pela sua reabilitação, o que 

consequentemente gera prejuízos para os imóveis contíguos e contribui para uma 

imagem inadequada do parque imobiliário do concelho, a Câmara Municipal aprovou 

a fixação das seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar em 

2019 que será liquidada em 2020: ------------------------------------------------------------------- .  

 ---------- 0,3% para os prédios urbanos previstos na alínea c) do n.º1 do artigo 112º 

do  Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; ------------------------------------------------  

 ---------- Fixar a majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, 

nos termos do n.º8 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 
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 ---------- Fixar uma redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, 

nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 

 ---------- Fixar a minoração de 15% para as novas construções, destinadas a 

habitação própria e permanente do sujeito passivo, em zonas urbanas das 

freguesias de São João de Negrilhos, Messejana, Ervidel e das localidades de Rio 

de Moinhos, Carregueiro e Corte Vicente Anes;  -------------------------------------------------  

 ---------- A não aplicação da majoração a quem faça prova da incapacidade financeira 

(todos os proprietários ou usufrutuários inscritos na matriz predial) para recuperar 

edifícios em mau estado de conservação. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º1 do 

artigo 33, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, torna-se necessária a sua aprovação pela 

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

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

aprovar a proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis a 

aplicar em 2019 e que será liquidada em 2020. ---------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, os 

municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo 

de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 

das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na 

sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. ------------------  

 ---------- Assim deve solicitar-se à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do art.º25º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, autorização para que seja fixada para o exercício de 

2019 (a cobrar em 2020), a taxa de derrama de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º 

da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e ainda, de acordo com o 
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n.º 4 do art.º 18, conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

Setembro, autorização para conceder isenção às empresas com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €.  ----------------------------------  

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

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

 ---------- “Nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, a 

Assembleia Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara Municipal, uma 

derrama, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das 

empresas que exerçam atividade no Concelho. ---------------------------------------------------  

 ---------- A proposta apresentada consta na fixação de uma derrama de 1,5% sobre o 

lucro tributável para as empresas com volume de negócios superior a 150.000,00 € e 

de isenção para as empresas com volume de negócios inferior a esse montante. ------  

 ---------- O Grupo da CDU propõe no entanto, à Câmara Municipal, uma outra 

proposta que passa por uma discriminação positiva àquelas empresas que 

pretendam instalar-se no Concelho; apesar de sabermos que a derrama é uma 

importante fonte de receita e de financiamento para os Municípios poderem executar 

os projetos constantes dos seus planos de atividade, não podemos ter apenas uma 

visão economicista, e o Município tem de ser o primeiro a apostar na captação de 

investimento, que a par de outras medidas, como a ampliação da Zona Industrial de 

Aljustrel ou a construção da Zona de Atividades Económicas de Ervidel, possam 

contribuir para o desenvolvimento sócio económico do Concelho. Assim a proposta 

apresentada passa pelos seguintes pressupostos: -----------------------------------------------  

 ---------- a) 1,5% sobre o lucro tributável para as empresas com volume de negócios 

superior a 150.000,00 €;. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Isenção por cinco anos a todas as empresas do sector de transformação 

de frutas e produtos hortícolas, com volume de negócios superior a 150.000,00 

euros que se instalem em Aljustrel, desde que mantenham pelo menos 5 postos de 

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

 ---------- c) isenção para as empresas com volume de negócios inferior a 

150.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Esta proposta não é inédita, existem alguns Municípios no país que já 

aplicam estes critérios. O Grupo da CDU sugere que esta proposta possa ser 

retirada desta sessão e que a mesma possa ser analisada em sede de Reunião de 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 30 de setembro de 2019, os Deputados Municipais eleitos pela 

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

 ---------- Colocada à votação a proposta apresentada pela bancada da CDU, obteve 

12 votos contra por parte da bancada do PS e 7 votos a favor por parte da bancada 

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

 ---------- O deputado João Afonso justificou a sua votação pelo facto de nos primeiros 

anos as empresas poderem usufruir de outros benefícios ao criarem postos de 

trabalho por exemplo, não necessitando de isenções. ------------------------------------------  

  --------- Passando-se de seguida à votação do ponto em apreciação, a Assembleia 

deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, aprovar a proposta de 

fixação da derrama para o exercício de 2019 (a cobrar em 2020). --------------------------  

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

 ---------- “Os eleitos pela CDU registam a postura de intransigência e a recusa dos 

membros do PS em sequer discutir de forma construtiva a proposta apresentada 

pela CDU, no sentido de se caminhar para soluções que beneficiem o concelho e as 

populações, realidade a que já nos habituámos tendo em conta o já sucedido em 

outras matérias em que os eleitos pelo PS recusam e menosprezam as propostas da 

CDU e mais tarde a realidade vem dar razão à CDU.  ------------------------------------------  

 ---------- A presente proposta procura discriminar de forma positiva as empresas e os 

investidores que, também por esta via, optem por vir a instalar-se no concelho e 

assim promover a criação de postos de trabalho. Proposta esta que ganha maior 

dimensão, visto a própria Assembleia Municipal Jovem realizada a 24 de Maio deste 

ano ter aprovado como medida prioritária uma proposta na mesma linha desta, facto 

que deverá fazer refletir os membros do PS que agora rejeitaram cabalmente esta 

proposta, não só pela atualidade e pertinência da mesma, como pela importância 

que é dada às propostas dos jovens.” ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Fixação da participação variável no IRS. --------------------------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto, referindo que, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, os 

municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior, e que, de acordo com o n.º2 do 

mesmo artigo, essa participação depende da deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim a Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 25 da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, que seja fixada para o exercício de 2019, a 

participação de 5% no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). -------  

 ---------- Colocada à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 4 

abstenções por parte da bancada da CDU, que seja fixada para o exercício de 2019, 

a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). ----  

 ---------- B6 – Apreciação e votação da proposta referente ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União de 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos em 2018. -----------------------------------------  

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

explicação acerca do teor da proposta, referindo que o que se pretende é que a 

Assembleia Municipal autorize a realização no presente ano, das obras inscritas no 

Contrato Interadministrativo de Delegação de competências no ano anterior e que 

não foram executadas. -----------------------------------------------------------------------------------   

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

proposta referente ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências 

celebrado com a União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos em 2018. ---------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre justificou que o seu voto era favorável tendo em 

conta a necessidade da alteração e as explicações do Sr. Vereador Carlos Teles.-----   

 ---------- B7 – Autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos 

termos da al. c) do n.º 1 do art.º6 da LCPA. -----------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi apresentado o ponto referindo que a 

Câmara Municipal de Aljustrel pretende abrir um procedimento de contratação 
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pública, por concurso público, para fornecimento contínuo de combustível. Este 

procedimento tem um valor estimado de 200.000,00€ o que gera compromissos 

plurianuais, na medida em que constituem obrigação de efetuar pagamentos em 

mais do que um ano económico (al. b) do art.º 3.º da LCPA). ---------------------------------  

 ---------- A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos 

de locação e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, quando 

envolvam entidades da administração local, do órgão deliberativo competente (n.º 1 

do art.º 6.º da LCPA). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 

6.º da LPCA, deve ser pedida autorização à Assembleia Municipal. ------------------------  

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

conceder autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos termos do 

n.º 1 do art.º 6.º da  Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA) 

para abertura de um procedimento de contratação pública, por concurso público, 

para fornecimento contínuo de combustível. -------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos 

termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos 

Diplomas Sectoriais: ------------------------------------------------------------------------------------  

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

proposta da Câmara referente à “Transferência de competências para as Autarquias 

Locais, nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos 

Diplomas Sectoriais”, aprovada por unanimidade em reunião realizada no passado 

dia 25 de setembro, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- “Considerando que foi aprovada a 16 de agosto a Lei n.º 50/2018, que 

aprova a Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e 

para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, 

da descentralização administrativa e da autonomia do poder local; -------------------------   

 ---------- Considerando que este diploma, no seu artigo 4.º prevê que a transferência 

das novas competências (educação, ação social, saúde, proteção civil, cultura, 

património, habitação, áreas portuário-marítimas e áreas urbanas de 
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desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária, praias 

marítimas, fluviais e lacustres, informação cadastral, gestão florestal e áreas 

protegidas, transportes e vias de comunicações, estruturas de atendimento ao 

cidadão, policiamento de proximidade, proteção e saúde animal, segurança dos 

alimentos, segurança contra incêndios, estacionamento público, modalidades afins 

de jogos de fortuna e azar) para as autarquias locais e entidades intermunicipais 

seja efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização gradual até 2021, nos 

termos previstos no referido diploma. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que os diplomas de âmbito sectorial relativos às diversas 

áreas a descentralizar, entretanto publicados, vieram determinar que os Municípios 

que não pretendam a transferência das competências previstas nos referidos 

diplomas devem comunicar esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a 

entrada em vigor dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel entende que a lei-quadro da 

transferência de competências, ainda que seja demonstrativa de uma nova atitude 

do Estado relativamente às autarquias, é extemporânea e está a ser concretizada de 

forma avulsa, quando o que fazia falta ao país era uma efetiva descentralização nos 

vários níveis: nacional, regional, concelhio e de freguesia. ------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Aljustrel defende uma decentralização que 

permita aos territórios de baixa densidade, não só tornarem-se territorialmente mais 

coesos relativamente ao todo nacional, mas também envolverem-se ativamente num 

aprofundamento da democracia nacional, através da participação das autarquias e 

das entidades intermunicipais na definição de políticas e na gestão nas várias áreas 

de atuação do poder público nos seus territórios.   -----------------------------------------------  

 ---------- Considerando que esta transferência de competências não responde à 

necessidade de reforma dos vários níveis intermédios do Estado, que têm poucos 

poderes, nomeadamente as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, as Direções Regionais e os vários Serviços Desconcentrados do Estado. --  
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 ---------- Considerando que, neste momento, ainda não existe clarificação 

relativamente aos envelopes financeiros que acompanham a maioria das 

competências a transferir para as autarquias.  ----------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que foram publicados diplomas sectoriais que não estão 

acompanhados dos anexos a que fazem referência, o que limita a capacidade dos 

municípios se pronunciarem sobre os mesmos.  --------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que, analisados os diplomas setoriais, subsistem muitas 

dúvidas sobre as competências a transferir, uma vez que a regulamentação não é 

clara e, em alguns casos, é omissa, relativamente à operacionalização deste 

processo, o que não permite às autarquias preverem, com rigor, os recursos 

humanos e financeiros a afetar às novas competências a assumir. -------------------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se que: ------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea ccc) do n.º1 do art.º33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro seja aprovada a presente proposta de não aceitação das transferências de 

competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 2020, a que se 

referem os diplomas sectoriais abaixo indicados: -------------------------------------------------  

 ----------  a. Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril de 2019, no domínio dos 

Transportes em Vias Navegáveis. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- b. Decreto-Lei n.º72/2019, de 28 de maio de 2019, no domínio das áreas 

portuárias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c. Decreto-Lei n.º116/2019, de 21 de agosto de 2019, no domínio das áreas 

protegidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se submeta a presente proposta à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto no n.º2 do art.º 4 da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto para que esta a possa 

apreciar e votar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 19 de setembro de 2019, O Presidente da Câmara, Nelson Brito.” ---  

 ---------- Colocada à votação, a Assembleia deliberou por unanimidade não aceitar a 

transferências das competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 

2020, a que se referem os diplomas sectoriais abaixo indicados: ----------------------------  

 ---------- 1. DECRETO-LEI N.º 58/2019 DE 30 DE ABRIL, no domínio dos Transportes em 

Vias Navegáveis, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de 
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agosto, conjugado com o artigo 12º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação 

da Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. ---------------------------   

 ---------- 2. DECRETO-LEI N.º 72/2019 DE 28 DE MAIO, no domínio das áreas portuárias, 

e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, conjugado 

com o artigo 15º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia 

Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. -----------------------------------------------  

 ---------- 3. DECRETO-LEI N.º 116/2019 DE 21 DE AGOSTO, no domínio das áreas 

protegidas, e nos termos do n.º 2 do artigo 4º da Lei n.º50/2018, de 16 de agosto, 

conjugado com o artigo 23º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais. -------------------------------  

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

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia solicitou autorização à mesa 

para se colocar à votação a inclusão na ordem de trabalhos da eleição do 

Presidente da Junta de Freguesia e seu substituto (também Presidente da Junta de 

Freguesia), que em representação de todas as Juntas de Freguesia do concelho, 

participará no XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -  

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

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

 ---------- B9 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia e seu substituto 

(também Presidente da Junta de Freguesia), que em representação de todas as 

Juntas de Freguesia do concelho, participará no XXIV Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------------------  

 ---------- De seguida procedeu-se à eleição do representante da Assembleia 

Municipal no XXIV Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. --    

 ---------- Para representante efetivo deram entrada na urna dezanove votos. -------------  

 ---------- Apurados os resultados, verificou-se que foi eleito, com dezoito votos e um 

voto em branco, para representante efetivo, Rui Pedro da Silva Faustino, Presidente 

da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos. -----------------------------------------------  

 ---------- Para representante substituto deram entrada na urna dezanove votos. ---------  
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 ---------- Apurados os resultados, verificou-se que foi eleito, com dezanove votos, 

para representante substituto, Cristina Isabel Ferreira Lopes, Presidente da Junta de 

Freguesia de Ervidel. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e 

Plano de Atividades de 2020. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia introduziu o assunto referindo que este ponto 

permite a ambas as bancadas, contribuírem com propostas, sugestões para a 

elaboração do Orçamento e Plano de Atividades em tempo útil para o ano 2020. ------  

 ---------- De seguida o deputado Rui Faustino apresentou à mesa as apreciações da 

bancada do PS para o orçamento de 2020: --------------------------------------------------------  

 ---------- “Continuar-se com a diversidade económica no concelho e que se comecem 

a materializar investimentos importantes, com enfoque especial na freguesia de 

Ervidel e área empresarial de Ervidel;----------------------------------------------------------------  

 ----------  O aproveitamento do património mineiro e aquilo que são os espaços de 

utilização coletiva que estão previstos e que se inicie a sua materialização. -------------  

 ----------  Outro investimento mais físico que tem vindo a ser desenvolvido, ainda que 

com alguma dificuldade dependendo das receitas disponíveis da autarquia, que é 

dotar as freguesias de boas vias de comunicação e da melhoria dos seus espaços. --  

 ----------  Continuar a desenvolver os Programas de combate ao insucesso escolar; ---  

 ---------- Reforço das medidas de apoio social que têm vindo a ser desenvolvidas, 

sabendo nós que a Câmara deve ter cada vez mais uma política social de apoio à 

população;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Melhoria dos espaços de ensino com o alargamento do Centro Escolar e das 

suas zonas de apoios e colocar as escolas das freguesias no mesmo patamar das 

escolas da sede do concelho; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrição de uma verba para acompanhamento de questões ambientais e o 

facto de termos aqui a exploração mineira dentro da vila de Aljustrel e que se possa 

partilhar essa experiência para outras incomodidades como é o caso da agricultura 

no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre apresentou as propostas para o Plano 

de Atividades para o ano 2020, por parte da bancada da CDU: ------------------------------  
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 ---------- “Visando dar alguns contributos julgados oportunos e inadiáveis, os 

membros eleitos pela CDU propõem a inclusão de algumas medidas com o objetivo 

claro de melhorar as condições de vida da população e valorizar o nosso concelho, 

de acordo com os pontos 3 e 4 do artigo 5º da Lei n.º 24/98 de 26 de Maio: -------------  

 ---------- 1. Avanço efetivo da variante à vila de Aljustrel. Elaboração do projeto de 

execução bem como o início das aquisições dos terrenos envolvidos na futura 

operação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Ampliação da Zona Industrial de Aljustrel ou em alternativa a 

implementação de um novo espaço, colmatando assim, a ausência sentida de 

espaços para a fixação de potências unidades empresariais; Aljustrel não pode 

continuar sem disponibilidade de infraestruturas para disponibilizar e atrair e 

potenciar pequenos e médios investidores que contribuam para o dinamismo do 

tecido empresarial; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Início das obras da Zona de Actividades Económicas de Ervidel. Processo 

que se arrasta há que 10 anos e que urge iniciar. Esta freguesia possui enormes 

potencialidades agrícolas e de excelente localização estratégica, factos que não 

permitem mais adiamentos no avanço desta obra que para o concelho é 

fundamental. Continuar sem executar este projecto, obriga a uma de duas coisas: ou 

as empresas recusam a fixação em Ervidel, ou a sua fixação terá de ser 

incompatível com o PDM.--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Valorização da rede viária municipal. --------------------------------------------------  

 ---------- Impõe-se reabilitar as estradas municipais, realizar ações de manutenção 

adequadas às exigências e necessidades das vias, retomar os investimentos nesta 

área, dando assim sequência a uma acção de melhoria gradual da nossa rede viária. 

 ---------- 5. Melhoria da rede de caminhos rurais e vicinais. -------------------------------------  

 ---------- Esta área de intervenção do município deverá ter uma especial dedicação, 

há demasiados anos que não há uma intervenção planeada e sistemática no 

concelho, tendo-se limitado as intervenções a questões pontuais. --------------------------  

 ---------- 6. Na área da saúde, reforçamos o propósito para a construção da Extensão 

de Saúde de Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A população de Rio de Moinhos não pode continuar sem a presença deste 

serviço público na proximidade à população. ------------------------------------------------------  

 ---------- 7. Apoio ao Movimento Associativo. -------------------------------------------------------  

 ---------- Sublinhamos a necessidade de existir um apoio concertado e criterioso de 

apoio ao Movimento Associativo do Concelho, no que concerne à requalificação, 

modernização e melhoramentos ou construção de Sedes ou espaços comuns; ---------  

 ---------- 8. Medidas efetivas de melhoramento da qualidade do ar na Vila de Aljustrel. 

 ---------- A qualidade do ar terá que merecer outra atenção e exige medidas de 

controlo isentas e de exigência dos limites ambientais legais e de garantia da saúde 

pública.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Que a Câmara Municipal de Aljustrel, em colaboração com a CCDRA, 

assuma o compromisso de monitorização permanente da qualidade do ar, 

elaborando relatórios regulares onde sejam contemplados os efeitos das medidas 

nacionais, regionais e locais; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A criação de uma rede de estações de medição da qualidade do ar em 

vários pontos da vila, para a definição das áreas críticas; --------------------------------------  

 ---------- 3. Que a Câmara Municipal desenvolva procedimentos de forma a garantir a 

análise qualitativa (físico-química) das poeiras que assolam a vila de Aljustrel, num 

período máximo de 6 meses (até Março de 2019), de modo a permitir caracterizar de 

forma mais representativa os efeitos das emissões atmosféricas oriundas da 

exploração mineira; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. A adopção de campanhas de esclarecimento à população sobre as 

condições e análises existentes de qualidade do ar e seus impactos na saúde, de 

forma clara, objectiva e compreensível para todos os cidadãos; -----------------------------  

 ---------- 5. A elaboração da Carta Ambiental do Município de Aljustrel, como 

importante instrumento de gestão que permitirá conhecer a situação ambiental do 

município, identificando o que tem sido feito, bem como os problemas e desafios 

ambientais vertidos em indicadores, apontando caminhos a seguir, tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento sustentável; --------------------------------------------------------  

 ---------- 6. A realização de uma Carta da Qualidade do Ar, em parceria com uma 

instituição de ensino superior e com a entidade estatal com competências na 
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matéria, que permita ter o conhecimento da qualidade do ar na área do município, 

identificando e quantificando as fontes emissoras de poluentes e construir mapas de 

concentrações de poluentes por aplicação de modelos matemáticos e realização de 

medições; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7. Que uma parte dos impostos cobrados pela Câmara Municipal às 

empresas poluidoras, seja utilizado em ações de promoção ambiental e na melhoria 

da qualidade do ar; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9. Requalificação das Redes de abastecimento de águas em Baixa Tendo a 

Câmara conhecimento que existem perdas significativas na Rede de abastecimento 

em baixa e no seguimento de diversas roturas no referido abastecimento em todo o 

concelho, os eleitos pela CDU há muito que propõem a incrementação de execução 

de requalificação de redes de abastecimento em baixa do concelho de forma 

faseada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo exposto, propõe-se que seja inserido no orçamento para o próximo ano, 

a requalificação de 1.000.000,00€. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 10.Implementação de Acessibilidades em todos os Edifícios Públicos do 

Concelho de Aljustrel de forma a combater as barreiras arquitetónicas existentes em 

todo o concelho, propõe-se a melhoria de acessibilidades de forma a proporcionar o 

acesso aos serviços públicos de todos os munícipes do concelho de Aljustrel. Para o 

efeito, deve ser feito um levantamento de todas as barreiras arquitectónicas e 

posterior alteração das condições de acesso aos respectivos edifícios, num curto 

prazo de tempo. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 11.Edifícios municipais com amianto. -----------------------------------------------------  

 ---------- Impõe-se que a Câmara Municipal efectue as necessárias medições e preste 

as informações e procedimentos previstos na Lei no sentido de identificar e proceder 

à remoção de amianto dos edifícios municipais, para salvaguarda da saúde pública. 

 ---------- 12. Combate às alterações climáticas -----------------------------------------------------  

 ---------- Reclama-se que a Câmara Municipal aprofunde as medidas com vista ao 

combate e à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, de forma transversal 

aos diversos sectores de actividade da autarquia. Desenvolvendo também, de forma 
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regular, campanhas de informação e de sensibilização sobre a necessidade de 

combater a crise climática que actualmente vivemos. -------------------------------------------  

 ---------- 13. Turismo e Cultura  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É urgente e necessário tornar os seus museus e espaços museológicos 

mais autónomos, quer através do reforço orçamental, quer através do reforço de 

pessoal, investindo também na investigação, na educação e função social destes 

equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 14. Reforço da autonomia das Juntas de Freguesia do Concelho-----------------  

 ---------- Propõe-se que a Câmara reforce as transferências a efetuar para as Juntas 

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

praticados em 2011, contribuindo, também, por esta via, para a eliminação de 

assimetrias, para uma melhor qualidade de vida das populações, para uma maior 

proximidade do poder local aos eleitores, e para uma mais rápida resolução dos 

problemas das comunidades e das suas gentes. -------------------------------------------------  

 ---------- 15. Refeitórios escolares ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Que sejam criadas as condições necessárias para que as escolas de 

proximidade - escolas básicas e jardins de infância das freguesias rurais - possuam 

refeitórios escolares dentro do espaço escolar. ---------------------------------------------------  

 ---------- 16. Centro de Animação Infantil -------------------------------------------------------------  

 ---------- Alargar a oferta de actividades e capacidade do Centro de Animação Infantil 

Municipal (CAIM) de forma a enriquecer os tempos livres das crianças. -------------------  

 ---------- 17. Academia de Artes -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dotar Aljustrel de uma verdadeira Academia das Artes que permita 

proporcionar formação em Música, Dança, Teatro e outras artes performativas, a 

funcionar em colaboração com o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, 

conferindo-lhe uma estreita ligação à SMIRA. Salvaguardando a necessidade de 

estudos prévios, esta poderá ser uma finalidade para o antigo matadouro. ---------------  

 ---------- 18. Centro Cultural de Messejana ----------------------------------------------------------  

 ---------- É urgente o avanço das obras de construção do Centro Cultural de 

Messejana e a sua posterior dinamização por parte da Câmara Municipal. ---------------  

 ---------- 19. Plano Diretor Municipal -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- É urgente a inclusão em PDM medidas que garantam a segurança das 

populações relativamente às consequências e incómodos resultantes da 

proximidade das culturas intensivas e superintensivas, de normas a respeitar nas 

faixas de proteção sanitária e paisagística no espaço rural, para enquadramento das 

intervenções no território pelos proponentes, quer na fase de projeto e construção, 

quer na fase de exploração, acautelando: ----------------------------------------------------------  

 ---------- I. Distâncias mínimas em relação a perímetros urbanos e nos espaços 

contíguos, zonas de lazer, linhas de água e recursos hídricos com origens 

subterrâneas e superficiais; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II. No caso de atividades suscetíveis de emissão de cheiros e de 

componentes voláteis de fácil propagação, definir uma distância mínima em relação 

aos perímetros urbanos e espaços contíguos, aos edifícios classificados e a 

empreendimentos turísticos, às estradas nacionais, a habitações isoladas, linhas de 

água e recursos hídricos com origens subterrâneas e superficiais, às estradas e 

caminhos municipais; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- III. A implementação de operações de arborização e criação de cortinas 

verdes como elementos de enquadramento paisagístico e sanitário. -----------------------  

 ---------- Aljustrel, 30 de setembro de 2019,os eleitos pela bancada da CDU." ------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre perguntou aos membros da bancada do PS onde 

estavam as suas propostas, as propostas do PS que tanto insistiu que este ponto 

ficasse no regimento, é que só a CDU apresentou propostas concretas. ------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia salientou que se revia em quase todas as 

propostas apresentadas, considerando que umas serão mais exequíveis que outras, 

esperando que o executivo se foque na Variante de Aljustrel, que se trata de um 

projeto de extrema importância para o concelho. -------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar ao ponto de apreciação da Atividade da Câmara, o 

deputado José Baião pediu ao deputado Rui Faustino que não se ausentasse da 

sala, considerando que a documentação de suporte a este ponto não chegou com 

dois dias úteis de antecedência, e o deputado, numa anterior reunião, disse que 

sempre que os documentos não chegassem a tempo, se ausentaria da sala não 

votando os documentos. ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Face à intervenção do deputado José Baião, o deputado Rui Faustino 

gostaria de ver clarificado a data que o documento chegou à mesa. ------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia solicita à Câmara, que é quem 

executa o documento, que o entregue dentro do prazo estipulado na lei. -----------------  

 ---------- B11 – Apreciação da atividade da Câmara. ------------------------------------------  

 ---------- B12 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos B11 e B12 foram por proposta da mesa tratados em conjunto. ------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o seguinte: --------------  

  --------- O registo do Loteamento do Plano de Pormenor do Centro Tecnológico e 

Agroalimentar do Roxo, que possibilitará no próximo mês de outubro, a realização da 

escritura de compra e venda do lote, permitindo a entrada do projeto de arquitetura e 

especialidades da parte fabril, uma vez que a plantação já está licenciada pela 

Infarmed. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No próximo dia 7 de outubro irão ser realizadas as escrituras de constituição 

do direto de superfície para a construção das extensões de saúde de Messejana e 

Rio de Moinhos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O inicio da reparação da estrada 383 Aljustrel – São João de Negrilhos. -------  

 ---------- O lançamento de um concurso público, no valor de 1.300.000,00€, para a 

empreitada do Campo à Mina – Trilhos de Observação no Concelho de Aljustrel. ------  

 ---------- Destacou ainda que, a empreitada do Centro de Negócios de Aljustrel, e 

Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de Aljustrel, após terem ficado 

por duas vezes os concursos desertos, foram agora adjudicadas. --------------------------  

 ---------- O lançamento do concurso para a requalificação urbana de São João de 

Negrilhos, onde se engloba o Parque de Feiras de Montes Velhos. -------------------------  

 ---------- O lançamento do concurso para a 2ª fase do Centro Escolar Vipasca, que 

coincide com a demolição do Bloco C, destacando, que esta é uma obra que resulta 

de um trabalho partilhado entre o Agrupamento de Escolas e a Câmara Municipal, 

participando em conjunto na elaboração do projeto. ---------------------------------------------  

 ---------- Destacou ainda a receção à comunidade escolar, salientando que é de 

extrema importância continuar a fazer este trabalho com esta classe profissional. -----  
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 ---------- Prestou ainda informação relativamente a um quadro de expropriações 

levadas a cabo por parte da EDIA, para a expansão da área empresarial de Aljustrel, 

Ervidel e para os terrenos da Variante de Aljustrel, referindo que a câmara tentará 

chegar sempre a acordo com os proprietários, não podendo no entanto ficar refém 

da vontade dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, fez referência a uma candidatura para combater o insucesso 

escolar, com vista à criação de uma equipa multidisciplinar para colocar ao serviço 

da comunidade escolar. ----------------------------------------------------------------------------------   

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

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

 ---------- Saber qual o circuito regular da varredora, solicitando o mesmo. -----------------  

 ---------- Saber qual o ponto da situação relativamente à extensão de saúde de São 

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

 ---------- Recolha de recicláveis, pois muitas vezes detetamos os ecopontos cheios e 

as pessoas colocam depois o lixo no chão. --------------------------------------------------------  

 ---------- Um balanço e quais os desenvolvimentos, já que passou um ano sobre a 

Assembleia Extraordinária, alusiva à qualidade do ar, em que foi aprovada uma 

deliberação que continha medidas a adotar, em que umas dependiam da Câmara e 

outras não. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Às questões colocadas o Sr. Presidente da Câmara salientou que irá 

entregar a calendarização do trajeto da varredora. Em relação à extensão de saúde 

de São João de Negrilhos, referiu que surgiram alguns comentários a dizer que não 

havia médico de família, mas isso só aconteceu porque os médicos tiveram de 

férias, e esteve um médico de baixa. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação aos recicláveis lamentou que de facto existam pessoas que não 

produzam lixo doméstico e que depois o coloquem junto dos ecopontos. -----------------  

 ---------- Em relação às poeiras, não obstante a carta ambiental, o importante é o 

diagnóstico sobre a qualidade do ar. Para já existe uma falha, pois garantiram que 

até ao final do verão fariam o encapsulamento. ---------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado José Baião questionou o Sr. Presidente da Câmara 

acerca da média temporal de execução da montagem de um contador, questionando 
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se era normal uma pessoa estar à espera durante 4 meses da montagem de um 

contador e só passado esse tempo, ir um funcionário da junta de freguesia fazer um 

serviço a título particular. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face as declarações do deputado José Baião, o Sr. Presidente da Câmara 

referiu que era gravíssimo o caso que o deputado estava aqui a denunciar. O que 

poderá acontecer por vezes, é que pessoal da Câmara Municipal, por exemplo, afeto 

à jardinagem, faça a limpeza de quintais de particulares ao fim de semana, no 

entanto é uma atividade que não é concorrente com a da Câmara. O caso que o 

deputado está a falar em particular parece tratar-se de uma situação diferente, e que 

é ilegal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim referiu, que por se tratar de um funcionário da Junta de Freguesia, o 

assunto teria de ser tratado pela Junta de Freguesia e não pela Câmara Municipal, 

pois são órgãos diferentes.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Junta de São João de Negrilhos, por sua vez informou que 

está a decorrer um processo de averiguação, de forma a apurar o denunciado pelo 

deputado José Baião, e que se for verificado algum indício de irregularidade serão 

aplicados os devidos procedimentos disciplinares.- ----------------------------------------------  

 ---------- B13 – 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 01:20 horas do dia 1 de outubro de 2019. --------------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 


