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- ATA N.º 08/2019 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de novembro 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 Maria 

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

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

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

 ---------- António Manuel Matos de Campos, substituído por Casimiro Martins. -----------  

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

 ---------- Cristina Isabel Lopes, substituída por Ildefonso Godinho. ---------------------------  

 ---------- 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 das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2020.  --------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Proposta de alteração da estrutura ecológica municipal através da 

inclusão de uma faixa de proteção aos perímetros urbanos, tendo em conta a 

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

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Ervidel em 

2018. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de São João de Negrilhos em 

2018 e 2019.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

----------- No início da sessão e depois de verificadas as substituições, o Presidente 

da Mesa, referiu-se à retoma de funções da deputada Antonieta Patinha Batista, 

depois da suspensão do mandato solicitado, mantendo-se no entanto a deputada 

Patrícia Camacho na função de 2ª Secretária da mesa, se nada houvesse a opor 

pelo plenário. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à leitura das atas o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal referiu-se à sessão extraordinária da Assembleia Municipal alusiva à 

Qualidade do Ar, fazendo um enquadramento acerca da forma como a mesma foi 

convocada, os seus desenvolvimentos, a aprovação da deliberação de 

recomendação e em que termos iriam decorrer os trabalhos. Referiu também que a 

ata foi aprovada em minuta, como são todas as atas, e em todas as sessões. 

Solicitou ainda que na ata dessa sessão ficasse registado, que por parte da bancada 

da CDU foi apresentada uma proposta de deliberação de recomendação à Câmara 

Municipal. Proposta essa que, por indicação do deputado Manuel Nobre, foi 

aprovada na generalidade, baixando depois à Comissão Permanente da Assembleia 

Municipal de Ambiente e Saúde para ser apreciada na sessão seguinte da 

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

 ---------- Salientou ainda que a minuta da ata da sessão extraordinária em causa, foi 

presente na sessão seguinte, isto é, a 29 de novembro de 2018. ----------------------------  
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 ---------- Face à declaração para a ata proferida pelo deputado José Baião na última 

sessão da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente teceu algumas considerações que 

considerou relevante devido a todo o histórico da mesma, referindo que conforme 

exigido, a ata foi transcrita na íntegra, com base na gravação efetuada, destacando 

o trabalho das técnicas. Referiu também que se deve ter em consideração que a 

deliberação aprovada é uma deliberação de recomendação. O Sr. Presidente 

recordou ainda o que foi referido na abertura da sessão extraordinária alusiva à 

qualidade do Ar em Aljustrel, onde destacou a exigência do cumprimento da 

regularidade da sessão, que deveriam ser cumpridos os trâmites legais, nos termos 

do regimento, da lei e do código do procedimento administrativo, assim como o 

respeito pelo uso da palavra e ainda que as assembleias eram órgãos deliberativos. 

Face a esta introdução e a tudo o mencionado, considerou-se que a ata da sessão 

tivesse sido aprovada em minuta, conforme estabelecido desde o início em todas as 

Assembleias Municipais e no próprio Regimento. ------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à proposta de deliberação de recomendação, o Sr. Presidente 

da Assembleia, relembrou que a mesma foi aprovada na generalidade, conforme 

proposta do deputado Manuel Nobre, sendo referido que a mesma baixava à 

Comissão Permanente de Ambiente e Saúde, para apreciação e enviada para a 

Câmara Municipal. Referiu-se também que na sessão da Assembleia Municipal de 

Novembro, foi incorporado um ponto na ordem de trabalhos, para apreciar essa 

recomendação, proposta pela comissão, apesar da bancada da CDU, ter proposto 

não discutir essa recomendação, devido a esta já ter sido aprovada. Face a essa 

proposta, foi submetido ao plenário a aprovação ou não para discussão, tendo sido 

aprovado apreciar, com a votação que está registada na ata em causa, o que veio a 

acontecer, também com base na informação da comissão. O Sr. Presidente da 

Assembleia destacou também que estranhou e gostava de saber o porquê da não 

pretensão de discutir ou apreciar o ponto em causa, face á importância do mesmo. ---  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia referiu ainda que em Abril, reuniu com as 

secretárias, informando as mesmas acerca do desenvolvimento da referida ata, uma 

vez que a mesma estava a ser passada na integra e que caso tivessem urgência na 

ata o dissessem. Referiu-se também a algumas considerações abordadas com as 
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secretárias da mesa, nomeadamente quanto à forma de elaboração das atas e dos 

seus conteúdos, de forma a minimizar registos que não tem qualquer interesse, 

dando sim primazia à salvaguarda dos interesses da população. ----------------------------  

 ---------- Em seguida e depois de voltar a referir que a ata estava gravada, pelo que 

era fácil de verificar em qualquer altura, quaisquer dúvidas ou certificarem-se de 

algum pormenor, o Sr. Presidente passou a palavra para o plenário, deixando 

também uma palavra de apreço novamente para as funcionárias, pelo trabalho 

desenvolvido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre começou por se referir à marcação da reunião 

para o meio da semana, tendo-lhe sido explicado que o motivo foi a realização do 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que se realizou em 

Vila Real, durante o fim-de-semana, impossibilitando assim a realização da sessão 

da Assembleia na sexta-feira. De seguida, e face à intervenção do Sr. Presidente da 

Assembleia, o deputado Manuel Nobre referiu que não entendia o porquê de se 

estar a falar da ata da sessão extraordinária alusiva à qualidade do ar em Aljustrel, 

fazendo-se menção a atas de outras sessões, ao que o Sr. Presidente respondeu 

que só fez menção a atas de outras sessões, por nestas terem sido tratados 

assuntos relacionados com a sessão extraordinária em causa. Já em relação à 

alteração do nome da proposta apresentada na sessão extraordinária, o deputado 

Manuel Nobre referiu que era intenção da bancada da CDU, manter o nome 

“Proposta de deliberação“, salientando que não é a primeira vez que o Sr. 

Presidente tenta alterar o nome da proposta. Já em relação à questão da aprovação 

da ata em minuta, aconselhou o Sr. Presidente a ler melhor o Regimento da 

Assembleia referindo-se também ao Presidente da Assembleia afirmar que a ata não 

é para alterar e considerando que face à extensão da ata, sendo a mesma enviada 

apenas oito horas e meia antes da sessão, que se considere que se houver alguma 

dúvida tem que se confrontar a ata com a gravação, pelo que tem que ficar em 

aberto, poder alterar-se a ata, aprovando-se assim a mesma. Neste âmbito o Sr. 

Presidente referiu que já o tinha referido anteriormente. ----------------------------------------  

 ---------- Assim conclui-se que em relação à ata da sessão extraordinária realizada a 

29 de Setembro de 2018 e antes da mesma ser colocada à votação, face à extensão 
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da mesma, seja prescindida a sua leitura, uma vez que foi enviada antecipadamente 

por email a todos os membros da Assembleia, ficando em aberto a possibilidade da 

mesma ser retificada com base na gravação existente, caso surja alguma dúvida. -----  

 ---------- Ainda em relação ao nome dado à proposta apresentada pela bancada da 

CDU na sessão extraordinária alusiva à qualidade do ar em Aljustrel, e de forma a 

esclarecer definitivamente esta questão, o Sr. Presidente solicitou à secretária da 

mesa, Patrícia Camacho que lê-se o parágrafo da referida proposta, para não haver 

dúvidas onde se refere: ----------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- “(….) a Assembleia Municipal Extraordinária de Aljustrel reunida a 29 de 

Setembro de 2018, delibera recomendar as seguintes medidas: (….)” ---------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente, mencionou a forma como a proposta de 

deliberação foi apresentada na sessão, referindo-se à legalidade de apresentação 

da mesma, por não constar na ordem de trabalhos, tendo o deputado Manuel Nobre 

referido que a mesma foi aceite pela mesa. Ainda assim o Sr. Presidente voltou a 

frisar e para que conste em ata, que quer a Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, quer 

o Código do Procedimento Administrativo, estabelecem que a regra é que só podem 

ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da sessão 

(ordinária e extraordinária) (cfr. art.50º n.º1.º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

art. 26.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA)), cumpridos os prazos 

estatuídos na lei para esse efeito. Contudo, nas sessões ordinárias podem ser 

objeto de deliberação outros assuntos que não estejam incluídos na ordem do dia, 

desde que pelo menos dois terços (2/3) dos seus membros reconheçam a urgência 

da deliberação imediata sobre esse assunto (cfr. art.50º n.º2.º, da Lei n.º 75/2013 de 

12 de setembro e art. 26.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA)). ----------  

 ---------- Em seguida o deputado José Baião, deixou algumas considerações sobre as 

atas, afirmando que o que tem dito, tem alguma validade, referindo-se ao artigo 47 

do Regimento da Assembleia, que diz no seu n.º4 que as atas ou o texto das 

deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, no final das 

sessões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos Membros presentes, sendo 

assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou, que me recordo 

isto nunca aconteceu, daí desafio alguém que diga que aprovou essa minuta na 
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assembleia extraordinária nos Bombeiros, sobre as deliberações a aprovar em 

minuta, referiu-se ainda à extensão da ata da sessão extraordinária alusiva à 

qualidade do Ar em Aljustrel e ao facto do documento que lhes foi enviado com 

pouco tempo de antecedência, estar transcrito na integra não lhes permitir fazer uma 

análise detalhada do mesmo. No que respeita à minuta da ata, o Sr. Presidente 

voltou a afirmar o que já tinha dito anteriormente, deixando o assunto para melhor 

explicação, se for o caso para as secretárias e para a técnica que acompanha 

juridicamente a Assembleia ou seja para que refiram sempre em cada reunião o que 

é exigido, para não haver dúvidas, relativamente a aprovação em minuta, se for esse 

o caso.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------Antes de se submeter à votação, o deputado Manuel Nobre, referiu 

novamente que se deve aprovar a ata, ficando no entanto salvaguardada a 

possibilidade de introduzir eventuais alterações, face à gravação efetuada, em caso 

de surgirem dúvidas.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto isto, a ata da sessão extraordinária realizada a 29 de setembro de 

2018, depois de transcrita e dispensada a sua leitura foi colocada à votação, tendo 

sido aprovada por unanimidade. Os membros João Afonso, Luis Neto e Liliana 

Mendes não participaram na votação por não ter estado presentes na sessão. --------  

 ---------- Em seguida passou-se à leitura da ata da sessão ordinária realizada em 30 

de setembro de 2019, depois de transcrita foi lida em voz alta, tendo sido aprovada 

por unanimidade. A deputada Maria Antonieta Assunção Batista e o António 

Nascimento não participaram na votação por não terem estado presente na sessão.  

 ---------- Na sequência das afirmações proferidas pelo deputado José Baião na última 

sessão relativamente à ata da sessão extraordinária alusiva à qualidade do Ar em 

Aljustrel, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal fez a seguinte declaração de 

voto:  ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “No início da sessão extraordinária que decorreu no dia 29/09/2018, alusiva 

à Qualidade do Ar, Ambiente e Saúde em Aljustrel foi feita uma abordagem ao 

formato da sessão referindo-se que o mesmo resultou da deliberação tomada por 

unanimidade em plenário, na sessão da Assembleia Municipal realizada a 

06/09/2018, sendo que as entidades foram convidadas a incorporar a mesma 
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excecionalmente, face à importância do tema, aplicando-se para esse efeito, o 

disposto no artigo 102º do Regimento da Assembleia Municipal.  --------------------------  

 ---------- Nessa mesma sessão foi ainda explicado os moldes em que funcionaria, 

pois apesar de se tratar de uma sessão com características excecionais, deveriam 

ser cumpridas as normas regimentais, quer quanto às regras do uso da palavra, a 

entrega de documentos, etc.. Assim deduzir-se-ia, à semelhança do que tem vindo a 

suceder em outras sessões da Assembleia, quer ordinárias, quer extraordinárias, 

que antes do encerramento da mesma, e de acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 

57º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, as deliberações aí tomadas fossem 

aprovadas em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tanto que assim é, que a proposta de deliberação de recomendação à 

Câmara Municipal aprovada na generalidade, por unanimidade, foi remetida à 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Ambiente e Saúde para 

apreciação e análise, dai resultando um documento que foi objeto de apreciação na 

sessão da Assembleia Municipal realizada a 29/11/2018. --------------------------------------  

 ---------- A 12/04/2019, numa reunião de mesa com as secretarias da Assembleia, foi 

ainda abordada a questão da ata da sessão extraordinária ainda não estar 

concluída, pois, como se optou por fazer a transcrição integral da gravação, tratava-

se de uma tarefa mais morosa, e efetuada conforme a disponibilidade das 

funcionárias. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de novembro de 2019, o Presidente da Assembleia Municipal ” --  

 ---------- Ainda em relação às atas o Sr. Presidente da Assembleia quis fazer 

referência ao artigo 47 do Regimento da Assembleia Municipal, especialmente o seu 

n.º 4, solicitando a sua transcrição na integra, para que não surjam duvidas futuras 

quanto à sua aprovação em minuta.  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- “Artigo 47º  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- (Atas)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------1 - De cada sessão é lavrada ata, que contém a transcrição integral das declarações de 

voto, bem como das intervenções dos membros da Assembleia que o solicitem, e um resumo do que 

de essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão, os 

Membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações tomadas e a 

forma e o resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto da ata ter sido lida e aprovada. -----   
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 ------------2 - Das atas deverão também constar uma referência sumária às eventuais intervenções do 

público na solicitação de esclarecimentos e às respostas dadas.  -------------------------------------------------  

 ------------3 - As atas são lavradas, sempre que possível, por um funcionário da Autarquia designado 

para o efeito e pelos secretários da Mesa, e postas à aprovação de todos os Membros no final da 

respetiva sessão ou no início da seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por 

quem as lavrou.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------4 - As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em minuta, 

no final das sessões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos Membros presentes, sendo 

assinadas, após aprovação, pelo Presidente e por quem as lavrou.  ---------------------------------------------  

 ------------5 – Sempre que a Mesa da Assembleia o entenda, as sessões poderão ser gravadas na 

integra, em suporte digital áudio e/ou audiovisual. As sessões também poderão ser transmitidas via 

Internet.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------6 - As gravações limitam-se exclusivamente para suportar a redação da ata e uso restrito da 

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

 ---------- Por fim propôs às secretárias da mesa que articulem com a funcionária da 

autarquia que dá apoio à Assembleia Municipal, de forma a arranjar um 

procedimento mais apropriado para evitar que as atas sejam demasiado extensas. ---  

 ---------- De seguida o deputado Luis Neto, em representação da bancada do PS 

apresentou a seguinte declaração politica: ---------------------------------------------------------  

 ---------- “Na última sessão da Assembleia Municipal, realizada a 30 de setembro de 

2019, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, foi alvo de uma 

insinuação acusatória altamente ofensiva da sua reputação, do seu bom-nome e da 

sua integridade moral, por parte do membro da Bancada da CDU Casimiro Martins, 

a propósito de uma observação relativa já a comentários seus, realizados de forma 

bastante ofensiva nas redes sociais, onde se encontram facilmente expressões 

desapropriadas de alguém que deve contribuir para a elevação do debate politico e 

do prestigio dos membros dos órgãos locais deste concelho. ---------------------------------  

 ---------- Ora se já por si, uma postura constante de comentários desapropriados, é 

claramente condenável e desapropriada do bom trato social e politico, se lhe 

juntarmos uma acusação de violência doméstica, ainda que possam tentar disfarçar 

com uma qualquer comparação banal, como aconteceu na ultima sessão da 

assembleia municipal, o assunto assume proporções altamente lesivas do carácter 

de qualquer cidadão, pois como sabemos todos, é uma acusação da prática de um 

crime. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Consideramos que os membros da assembleia, ou qualquer outro eleito, não 

se podem dissociar da sua função de eleitos locais quando se pronunciam 

publicamente, ou quando assumem posições públicas, por isso as afirmações então 

proferidas quer nas redes sociais, quer no exercício das funções de eleito local, são 

claramente condenáveis e reprovadas por esta bancada. --------------------------------------  

 ---------- Assim e para colocar termo a este tipo de atitude e de prática, a Bancada do 

Partido Socialista, exorta todos os membros da Assembleia Municipal, 

independentemente da sua convicção politica ou partidária, a tomarem atitudes e 

posturas que contribuam para a elevação do debate e da ação politica, condenando 

veementemente a repetição de tais posturas, devendo o membro Casimiro Martins, 

independentemente da sua presença efetiva ou em regime de substituição, rever 

claramente a sua participação neste órgão municipal, considerando-se que para 

além de um pedido formal de desculpas ao órgão e principalmente ao ofendido, o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, o deputado municipal não reúne condições 

politicas e morais para continuar a integrar qualquer órgão de representação 

democrática neste concelho. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estamos certos, pela nossa forte ligação á população, e pela nossa forte 

participação democrática que as atitudes praticadas são amplamente condenáveis, 

principalmente por aqueles e aquelas que sempre defenderam a liberdade de 

expressão, a democracia e a elevação do debate politico. -------------------------------------  

 ---------- Não queremos com esta declaração contribuir para a desordem política, nem 

tão pouco contribuir para a limitação da liberdade de expressão ou participação de 

qualquer eleito, queremos sim que a liberdade de expressão e a livre participação 

democrática de cada cidadão saia mais valorizada e enriquecida, em vez de sair 

manchada e desacreditada, o que queremos é que como diz o povo e com razão 

que se faça uma escolha clara entre o trigo e o joio. --------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de Novembro de 2019, os membros eleitos pela bancada do PS 

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

 ---------- O deputado Manuel Nobre, em representação da Bancada da CDU 

apresentou a seguinte declaração politica: ---------------------------------------------------------  
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 ---------- “Na anterior sessão ordinária da Assembleia Municipal, de Junho último, os 

eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel manifestaram o seu repúdio 

pela atitude do Sr. Presidente da Câmara, o qual na assembleia de 29 de Junho, na 

alegada sequência de um simples comentário do deputado Casimiro (em que este 

até enaltecia a fidelidade dos eleitos do PS), 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, na última Assembleia de Setembro, o Sr. Presidente da Câmara, 

confrontado com tal episódio por via da Declaração subordinada a este assunto, não 

só não lamentou esse episódio infeliz da sua parte como, pasme-se, repetiu 

novamente e repetidamente os insultos que dirigiu ao deputado Casimiro, a quem 

mais uma vez apelidou de cobarde, numa atitude, mais uma, vez vexatória do 

deputado Casimiro, o qual foi assim atingido na sua condição de deputado como 

também foi lesado na sua honra e consideração pessoais. ------------------------------------  

 ---------- Mais uma vez, os membros eleitos pela bancada da CDU repudiam e 

denunciam tal atitude do Sr. Presidente da Câmara, o qual com atitudes reiteradas 

deste teor, ofensivas da própria honra e consideração pessoal dos deputados, revela 

uma atitude indigna do cargo que ocupa e um desrespeito total por esta Assembleia 

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

 ---------- Registamos também, mais uma vez, que o Sr. Presidente da Assembleia 

assistiu inerte a (mais) este lamentável episódio, a este insulto gratuito, sem reagir 

firmemente, 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entendemos a razão de ser destas atuações: trata-se de uma estratégia 

deliberada para tentar calar quem questiona a atuação deste executivo municipal, 

para dissuadir quem trabalha e prepara as matérias de colocar questões incómodas, 

trata-se de desviar as atenções dos erros de quem gere os destinos do município, 
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trata-se de evitar a todo o custo o debate de ideias sobre os problemas reais das 

pessoas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todavia, pela parte dos deputados da CDU nesta Assembleia reafirmamos 

que não calaremos, não nos deixaremos intimidar e sobretudo nunca perderemos de 

vista a razão de ser de estarmos nesta Assembleia e que é contribuirmos para a 

resolução dos problemas dos Aljustrelenses, honrando em todas as nossas 

atuações a confiança dos muitos que em nós confiaram o seu voto e dignificando o 

cargo de deputado municipal.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de Novembro de 2019, os membros eleitos pela bancada da 

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

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

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

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

 ---------- Ofício do Sr. Presidente da Câmara, datado de 22/11/2019, a dar 

conhecimento à Assembleia Municipal do relatório referente à ação de controlo ao 

Município de Aljustrel (Controlo das obrigações e objetivos do Programa de Apoio à 

Economia Local), homologado por despachos dos Secretários de Estado do 

Orçamento e das Autarquias Locais, datados de 04/05/2018 e 11/10/2019 

respetivamente, nos termos e para efeitos do disposto na alínea o) do n.º 2 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.    -----------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 10 de outubro de 2019, do Instituto Nacional de Estatística 

a enviar informação estatística sobre o Município de Aljustrel. -------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 15 de outubro de 2019, da CIMBAL a enviar a moção 

aprovada pela Assembleia Municipal de Serpa. ---------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 15 de outubro de 2019, da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, a enviar a convocatória para o XXIV Congresso da ANMP. -  

 ---------- E-mail datado de 22 de outubro de 2019, da CIMBAL a enviar convite para o 

projeto AEP LINK. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 23 de outubro de 2019, da CIMBAL a enviar a nota de 

imprensa sobre a candidatura +Sucesso Educativo no Baixo Alentejo. --------------------  
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 ---------- E-mail datado de 04 de novembro de 2019, da CIMBAL a enviar a 

convocatória para a 2ª reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal que se 

realizou no dia 21 de novembro. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 04 de novembro de 2019, da CIMBAL a enviar convite para 

o projeto LCA4Regions, financiado pelo programa Interreg Europe, que se realizou 

no dia 08 de novembro. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 06 de novembro do Conselho Municipal de Educação a 

enviar convocatória para a reunião ordinária no dia 26 de novembro. ----------------------  

 ---------- E-mail datado de 12 de novembro de 2019 da CIMBAL a enviar a moção 

aprovada pela Assembleia de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, sobre a não 

aceitação da extinção do Agrupamento de Postos da GNR.-----------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 18 de novembro de 2019 da União de Freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos a dar conhecimento que o Sr. Presidente não pode 

comparecer na próxima sessão da Assembleia Municipal. -------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 25 de novembro de 2019 do membro da Assembleia 

Municipal António Campos a informar que não pode comparecer na próxima sessão 

da Assembleia Municipal no dia 29/11/2019. -------------------------------------------------------  

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

apresentadas por parte da bancada da CDU as seguintes moções: ------------------------  

 ---------- “Moção pela eliminação de todas as formas de violência contra as 

mulheres”, que depois de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade. ---  

 ---------- “Moção 5º Aniversário da elevação do Cante Alentejano a Património 

Cultural Imaterial da Humanidade”, que depois de lida e colocada à votação foi 

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

 ---------- “Moção pelos Direitos das Crianças”, que depois de lida e colocada à 

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

 ---------- Antes de se passar à ordem do dia a bancada da CDU apresentou um voto 

de pesar pelo falecimento de Rogério Nita, Presidente do Grupo Motard N2-8 de 

Ervidel:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Faleceu no passado dia 1 de novembro o Presidente do Grupo Motard N2 – 

8 de Ervidel, Rogério Nita. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel expressam o seu 

mais profundo pesar pelo seu falecimento. ---------------------------------------------------------  

 ---------- O Rogério desde cedo que esteve ligado ao movimento associativo na 

Freguesia de Ervidel. Sócio fundador e Presidente do Grupo Motard N2 – 8 de 

Ervidel, deu um importante contributo não só na vertente do motociclismo, mas 

também na promoção da Freguesia e até do próprio Concelho de Aljustrel. --------------  

 ---------- À sua família, endereçamos as mais sentidas condolências, neste momento 

de luto e dor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de novembro de 2019, os eleitos da CDU na Assembleia 

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

 ---------- A bancada do PS associou-se a este voto de pesar, tendo o mesmo sido 

aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  

---------- O Presidente da Assembleia referiu também que na abertura da Vincultura, 

a seu pedido e da Presidente da Junta de Ervidel, foi prestado um minuto de silêncio 

em memória do Rogério Nita.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2020. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara, em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do 

Art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos Art.ºs 

4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, foram apresentadas as propostas 

dos documentos acima referidos para apreciação e votação, referindo que se trata 

de um documento que de alguma forma espelha a atividade do Município de Aljustrel 

no próximo ano, descriminada nas Grandes Opções do Plano e que versa aquilo que 

é o propósito das grandes atividades e da atividade corrente do município. Referiu 

também que o que está explanado em Orçamento são cerca de 17 milhões de 

euros, com os protocolos com as freguesias do concelho, com o mapa de pessoal e 

em outras áreas vitais, desde a área da requalificação urbana, ao nível dos trilhos 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º8/2019  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019 
14 
 

mineiros e rurais, que implicam uma intervenção e tem uma abrangência em cerca 

de 1 milhão de euros, nas freguesias de Messejana, São João de Negrilhos, neste 

caso através da localidade de Jungeiros, Ervidel e na União de Freguesias de 

Aljustrel e Rio de Moinhos, e em locais rurais como é o caso do Monte Revés ou 

estrada do Monte das Pedras Brancas, designado como a Estrada do Santinho entre 

Aljustrel e o Bairro de São João do Deserto e depois mais algumas intervenções ao 

nível urbano no sentido da haver um circuito fechado em termos de rede de ciclovia 

existentes. Na área educativa, salientou que aquela que tem maior expressão no 

orçamento é a ampliação do Centro Escolar Vipasca, oferecendo mais salas do 1.º 

ciclo e do pré-escolar, mas também numa outra série de áreas de ensino. Na área 

do empreendedorismo e empresarial referiu que se encontram 2 obras, a Área de 

Requalificação da Zona Empresarial do Parque de Feiras de São João de Negrilhos, 

orçamentada em cerca de 700 mil euros, e o Centro de Negócios de Aljustrel, 

orçamentada em cerca de 1 milhão e 300 mil euros, para que venhamos a ter um 

espaço duma lógica de startups, com vista a trabalhar quer a nível de investigação, 

quer ao nível do empreendedorismo para jovens empreendedores. Ao nível turístico 

e na área da requalificação mineira, temos a obra do Centro de Receção e 

Acolhimento do Parque Mineiro, que para além da questão de musealização e de 

exposição permanente com o tema “Mineralização”, irá constituir-se na prática como 

o centro de receção, com um espaço de auditório, cafetaria e restauração e um 

espaço de lojas de merchandising dentro do tema. Ainda neste orçamento está 

espelhado na área da saúde a transferência de propriedade do terreno do município 

para a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo em Rio de Moinhos, para que se 

possa fazer uma candidatura em conjunto com a ULSBA, para a Construção da 

Extensão de Saúde para Rio de Moinhos. Existem ainda uma série de candidaturas 

que se revestem de importância em áreas do turismo, em áreas escolares no âmbito 

de sucesso escolar, destacando essencialmente uma candidatura relativa a três 

espaços de musealização na Biblioteca Municipal de Aljustrel no âmbito da literatura 

que 3 vultos que muito dizem a Aljustrel, do ponto de vista da literatura, desde logo o 

espaço/sala Brito Camacho, o 2º espaço dedicado ao poeta Luis Amaro e um 3.º 

espaço dedicado a Luis Afonso. Ainda numa visão de mais investimento irá ser 
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apresentado o projeto da Variante de Aljustrel, desde os levantamentos topográficos, 

às especialidades, que deverá ser visado pelas Infraestruturas de Portugal. Referiu 

ainda que irão ser feitos mais dois investimentos no próximo ano, a expansão da 

área empresarial de Aljustrel e a área empresarial de Ervidel, com cerca de 1 milhão 

para Ervidel, e 1 milhão e 300 mil para Aljustrel. Trata-se de dois processos que 

estão em curso, e que só depois de efetivada a posse do terreno é que poderão 

avançar. Do ponto de vista do mapa de pessoal não há alterações significativas, 

havendo por parte do executivo a aceitação daquilo que são propostas técnicas no 

âmbito dos recursos humanos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, referiu que se trata de um orçamento à medida do que são as 

realidades e as possibilidades do Município, com uma visão equilibrada nesse 

sentido, e uma visão de continuidade em áreas vitais que continuam a merecer uma 

especial atenção, salientando que apesar das criticas da oposição que dizem que só 

os fundos comunitários é que dão relevo à atividade do município na despesa de 

capital, nenhum município nos dias de hoje pode ambicionar uma visão de 

investimento, de estruturação, de modernização e de maior qualidade de vida em 

função dos seus munícipes se não tiver um instrumento de fundo comunitário ao seu 

dispor. -   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aberto o período para discussão do ponto, o deputado Manuel Nobre referiu 

que se trata de um documento político, e grande parte diverge daquilo que a 

bancada da CDU entende que podia ser a definição de prioridades. Desde logo, a 

questão da apresentação de um número vasto de intervenções às custas dos fundos 

comunitários, em vez de investimentos noutras áreas onde não existem fundos 

comunitários, salientando que existem intervenções que se arrastam há 10 anos 

consecutivamente dentro do orçamento e que não saem do papel. Considera, no 

entanto que há áreas de investimento prioritário, como por exemplo a rede viária 

municipal, os caminhos rurais e vicinais que neste orçamento tem uma redução de 

50 % relativamente ao orçamento do ano passado, a requalificação da rede de 

abastecimento de água em baixa, tendo o concelho de Aljustrel uma rede com largas 

décadas e necessidade de ser renovada, salientando que os Vereadores da CDU já 

propuseram um plano de faseamento desta intervenção. Referiu que foi também 
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proposta a remoção do amianto nos edifícios públicos por parte da autarquia e nem 

se encontra qualquer intenção de cumprir a lei no orçamento, que no caso do 

amianto obriga a sua monitorização. Questionou ainda o executivo acerca da 

redução da verba prevista para a requalificação urbana das freguesias, da redução 

das verbas na reparação de vias, estradas municipais e caminho vicinais, 

verificando-se um decréscimo relativamente ao ano passado. Ainda em relação ao 

orçamento suscitou umas dúvidas no capítulo Taxas, Multas e Outras Penalidades 

em que a autarquia prevê arrecadar o dobro, questionou se a Câmara esta a 

espectar mais obras no concelho ou se está a pensar elevar os preços. E o mesmo 

acontece na ocupação da via pública em que há um aumento de cerca de 100 %. ----  

 ---------- Uma vez que se prevê um aumento de cerca do dobro relativamente ao 

valor cobrado no exercício de 2017 na cobrança de água aos munícipes, para o 

dobro, questionou ainda a autarquia se pensa arrecadar o dobro que no ano 2017 ou 

se pensa aumentar o preço da água, e o mesmo em relação aos resíduos sólidos.----  

 ---------- Solicitou ainda esclarecimentos em relação às despesas já que no 

pagamento da água que a Câmara consome, se verifica um aumento superior ao 

dobro, e ainda quanto à redução nas transferências para as Juntas de Freguesia. ----  

 ---------- Às questões solicitadas o Sr. Vereador Carlos Teles respondeu que em 

relação às Juntas de Freguesia, a diminuição do valor se deve ao facto de irem ser 

executadas obras em todas as freguesias do concelho, como é o caso dos trilhos, 

das ciclovias, e no caso da freguesia de Ervidel irá ser feita uma intervenção junto à 

estrada até ao cemitério. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à requalificação dos caminhos nas duas vertentes, o valor que 

consta no orçamento são os valores que contratamos com as empresas externas, 

pois o grosso do trabalho será executado durante o ano, por administração direta e 

esse valor não está ai refletido. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às receitas provenientes das taxas, prevê-se um novo loteamento na 

zona do Torito e contamos ainda colocar à venda os lotes no próximo ano. Já em 

relação à questão da água e dos resíduos, o Sr. Vereador informou que o Município 

está prevendo um aumento, mas que não será certamente o valor que ai está, 
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referindo que presentemente o Município está a atuar com mais rigor ao nível dos 

incumprimentos e isso também irá fazer aumentar a receita. ---------------------------------  

 ---------- Ainda em relação à cobrança da água, o Sr. Presidente da Câmara 

relembrou que foi a pedido da CDU que o fizeram, pois uma das coisas que pediam 

era para que o Município fosse mais eficiente na cobrança da água em divida. ---------  

 ---------- Por sua vez o deputado Manuel Nobre sublinhou que deveriam ser sempre 

acauteladas questões sociais, e não poderia ser feito a qualquer preço. ------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara por sua vez informou que não estão a fazê-lo a 

qualquer preço, estão é a ser mais eficientes, ou seja, se deve, terá de pagar. As 

questões sociais são acauteladas pelos mecanismos que temos ao dispor dos 

munícipes, nomeadamente, os cartões socias, com o escalão A e B, em função do 

rendimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Manuel Nobre, considera que o cartão social por si 

só não acautela as questões socias, pois por não ser obrigatório a todos os 

munícipes, só recorre quem entende que deve recorrer, e quando se fala em 

questões sociais, é porque existem pessoas que têm dificuldades e podem não ter 

cartão social. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda no que diz respeito à cobrança da água, o Sr. Vereador, referiu que no 

nosso concelho, onde praticamente todos se conhecem, é possível saber quem tem 

ou não dificuldades, independentemente de ter cartão social ou não. Agora existe 

outro método, esse sim injusto, o método recomendado pela ERSAR, em que é 

através dos rendimentos declarados nas finanças que se determina a dificuldade dos 

munícipes. Ainda assim estamos a equacionar um aumento de água para o próximo 

ano, mas iremos ficar certamente com a água mais barata do Alentejo --------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Câmara salientou, com algumas interrupções por 

parte do deputado Manuel Nobre, que o que é hoje a realidade dos municípios em 

termos de obras, da capacidade de obras, em termos políticos não vale a pena 

querer fazer brilharetes em termos de retórica, quando a retórica diz que não se 

fazem outras obras sem ser as comunitárias, a realidade dos municípios é que ou 

têm capacidade de interpretar a realidade ou senão desempenham mal o papel em 

termos de apreciação da atividade autárquica. ----------------------------------------------------  
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 ---------- Após ser interrompido várias vezes o Sr. Presidente deu por terminada a sua 

intervenção e pediu para ficar em ata que a oposição cala o poder, remetendo-se ao 

silêncio para a oposição ficar esclarecida. ----------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia colocou os documentos à 

votação, tendo a Assembleia Municipal deliberado por maioria, com a abstenção por 

parte da bancada da CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2020. ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “O Orçamento, as Grandes  pç es do Plano (GOP) e o Mapa de Pessoal 

para 2020, revelam os mesmos vícios e deficiências dos orçamentos do Partido 

Socialista na condução dos destinos do Município de Aljustrel, persistindo em não ir 

ao encontro das necessidades efetivas do concelho, nem dos reais anseios das 

populações.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todo o documento não está orientado para as reais responsabilidades que a 

autarquia deveria ter para com as necessidades e intervenções urgentes que as 

populações constatam e reclamam, para a gestão do território e desenvolvimento do 

concelho, muito menos no que concerne à definição de propriedades. Com este 

orçamento o PS em Aljustrel revela a sua verdadeira opção política, procurar passar 

a ideia de dinamismo e investimentos de milhões ao sabor das disponibilidades 

financeiras de Bruxelas, mesmo que os projetos não sejam estratégicos ou 

fundamentais para o concelho, ficando as reais carências, as urgentes e necessárias 

intervenções que o concelho aguarda há anos e a população reclama, sem qualquer 

verba ou referencia nestes documentos.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Destaca-se desde logo o não cumprimento do estabelecido na Lei n.°24/98 

de 26 de maio, em particular no que concerne nas alíneas, 2 do artigo 3º, alínea 2 do 

artigo 4º e, alíneas 3 e 4 do artigo 5º, a qual esclarece que "os partidos políticos 

representamos nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte 

dos correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, 

poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 

exercício de funções executivas, têm o direito de serem ouvidos sobre as propostas 

dos respetivos orçamentos e planos de atividade". Princípios que não foram, de 
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todo, tidos em conta, quer pelo executivo municipal quer pelo presidente da 

Assembleia Municipal de Aljustrel está entre os municípios que mais impostos 

diretos encaixam na região, que tem vindo a aumentar as suas receitas 

gradualmente, por exemplo prevê este orçamento a duplicação em relação ao 

exercício de 2018 das receitas por via da “venda de bens e serviços correntes”, ou o 

espantoso aumento de 1.871.800,00 euros em “receitas correntes” em relação ao 

exercício de 2018, não se compreendendo como não se realizam investimentos nas 

áreas em que o concelho apresenta mais carências, e se opte por desbaratar os 

recursos financeiros em opções de ilusória utilidade, demonstrando falta de 

estratégia e de visão das reais necessidades do concelho e das suas gentes, tais 

como, a renovação gradual da rede de água, da manutenção das estradas e 

caminhos municipais, o necessário investimento nas escolas de proximidade, nas 

questões ambientais, nos urgentes melhoramentos nas áreas culturais e desportivas 

de forma transversal a todo o concelho, ou na eliminação das assimetrias entre as 

comunidades rurais e a sede do concelho.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Estes documentos provisionais, à imagem dos documentos análogos 

aprovados em anos anteriores, contêm ações que, apesar de urgentes e 

fundamentais para o concelho, arrastam-se sem terem qualquer execuçãoo, 

algumas desde o início desta década, não passando de meras declarações de 

intenção. Quando se proclama que, “em termos socioeconómicos, é desejável um 

tecido empresarial diversificado”, clarifica o cunho demagógico deste executivo 

municipal, que insiste em não avançar com a necessária e urgente ampliação da 

Zona Industrial de Aljustrel ou com a Zona de Atividades Económicas de Ervidel, 

ambas inscritas desde 2010 nas sucessivas GOP, investimentos fundamentais para 

o desenvolvimento do concelho, que têm sido protelados de forma deliberada em 

nome dos fogaréus do costume. O constante adiar da construção de uma variante 

rodoviária externa à Vila, obra fundamental para o desenvolvimento da atividade 

económica e para a criação de condições de intervenção e valorização do centro 

urbano da vila de Aljustrel. Ou ainda, a título de exemplo, a proposta de derrama, 

apresentada pelos eleitos da CDU na Câmara e na Assembleia Municipal, e 

reforçada pela Assembleia Municipal Jovem, que defende discriminações positivas 
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para quem se queria instalar em Aljustrel e aí desenvolver a sua atividade, proposta 

essa que não teve acolhimento por parte da maioria PS. --------------------------------------  

 ---------- Acresce que, os membros eleitos pela CDU desde o início de 2019 que têm 

vindo a apresentar propostas e contributos para a melhoria da qualidade de vida e 

desenvolvimento do concelho, sem que consiga encontrar verdadeiro reflexo das 

mesmas neste orçamento, tendo inclusive entregado na Assembleia Municipal de 

Setembro um conjunto de 29 medidas urgentes, que para além das atrás descritas 

constam:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A valorização da rede viária municipal. Com uma insuficiente verba 

destinada neste orçamento, apesar do estado lastimável de várias vias municipais; ---  

 ----------  - A Melhoria da rede de caminhos rurais e vicinais. Com um corte de 50% 

relativamente ao ano anterior, prevendo-se apenas 5.000 euros para esta rubrica; ----  

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

Apesar do discurso do executivo, não se encontra qualquer verba destinada a essa 

frente; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A 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, dado o envelhecimento da rede, 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, contudo não há 

qualquer referencia a esta necessidade no orçamento ; ----------------------------------------  

 ----------  - A eliminação dos edifícios municipais com amianto. Exige-se que a 

Câmara efetue 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. Não há qualquer medida 

prevista no orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O Reforço da autonomia das Juntas de Freguesia do Concelho. Reclama-

se que a Câmara reforce as verbas a transferir para as Juntas do Concelho, através 

dos respetivos protocolos/acordos, no mínimo para os valores praticados há 9 anos 

atrás em 2011, contribuindo, també m, por esta via, para a eliminação de 
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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. Contudo a opção é para reduzir as 

transferências e a autonomia das Juntas; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Pela construção de refeitórios escolares nas freguesias. Proposta para 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. Não há qualquer verba destinada a esta 

medida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Academia de Artes. Aljustrel carece 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. Não há qualquer referencia 

no orçamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A educação é enfatizada como uma das apostas estratégicas da Câmara, 

o que volta a confirmar o carácter artificial deste orçamento, pois o mesmo apenas 

prevê a afetação de 1,4% do total das despesas orçamentais nos serviços auxiliares 

de ensino, o que representa uma estagnação nesta área, a qual pouco mais 

representa que as refeições e transportes escolares. -------------------------------------------  

 ---------- Ao analisarem-se as propostas de reparação, conservação e aquisição de 

bens de consumo imediato para as escolas, conclui-se que apenas se afetam 0,1% 

do total das despesas orçamentais. Ao se incluir aqui a ampliação do Centro 

Escolar, demonstra a disparidade de investimentos entre a sede do concelho e as 

escolas das freguesias rurais, o que contraria o mencionado na nota introdutória no 

“eixo da educação”, ao se dizer que “estas e outras medidas estão inseridas na 

estratégia de prossecução de princípios de igualdade de oportunidades”. Convém 

ressalvar, que esta intervenção no Centro Escolar merecia outra análise, 

nomeadamente naquilo que o tempo já nos provou, o encerramento das escolas de 

proximidade e a consequente deslocação forçada dos alunos para escolas de 

acolhimento. Ao mesmo tempo, registamos a falta de investimento e de visibilidade 

estratégica no que concerne à criação de condições nas escolas do 1CEB/JI das 
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freguesias, nomeadamente na criação de condições para o melhoramento e 

instalação de refeitórios condignos nas escolas, evitando a deslocação diária de 

alunos para fora da escola e, nos casos onde essa pratica já existe, que sejam 

criadas as melhores condições, tal como propôs a CDU em tempo oportuno. -----------  

 ---------- A verba destinada à ação social, área que merecia uma intervenção mais 

séria, mais inclusiva, mais virada para as pessoas e para as instituições, e não tanto 

para o aparato, é espelhada nestas GOP com uma verba para 2010 que se fica 

pelos 0,2% do total das despesas orçamentais.---------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de ordenamento do território constata-se que a quase totalidade 

das ações previstas são intervenções que transitam de anos anteriores, o que 

comprova o quase inexistente investimento e novas ações, pois as mesmas foram 

amplamente concentradas no ano de 2017, ano das eleições autárquicas. Mas 

destaca-se a redução de 80% em relação ao ano de 2019 na requalificação urbana 

das freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No que respeita ao saneamento, área em que o concelho de Aljustrel muito 

tem a fazer, constata-se a irrisória verba destinada ao saneamento, apenas 2.000 

euros. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de abastecimento de água, também aqui a Câmara tem uma 

intervenção limitada e sem estratégia de futuro, ou seja, a reabilitação da rede de 

distribuição não é uma prioridade para esta autarquia. Aljustrel tem apresentado 

apresento ao nível de toda a zona sul dos piores desempenhos em matéria da 

qualidade da água e com perdas na rede que rondam os 45%, o que contrasta com 

outros municípios que têm vindo a melhorar paulatinamente, certamente que devido 

a investimentos que fizeram ao nível das suas redes de distribuição, na substituição 

de contadores e ramais e sobretudo na melhoria do desempenho no controle 

analítico. Contudo não podemos deixar de constatar com apreensão que este 

orçamento prevê duplicar a receita a arrecadada em 2018, por via da cobrança de 

água aos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O cemitério de Aljustrel está praticamente esgotado. A sua ampliação não é 

obra que se faça de um dia para outro, no entanto a Câmara opta por aguardar por 
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financiamentos, situação que merecia outra atitude pois poderá colocar em causa a 

própria capacidade deste equipamento. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Em termos culturais, consideramos que a perspetiva apresentada assenta 

numa fraca dinamização de atividades, resumindo-se a iniciativas pontuais, 

efêmeras e fugazes, sem uma estratégia sólida, consistente e com uma fraca visão 

de futuro. Também nesta área os valores inscritos ficam muito aquém das 

potencialidades do concelho, concentrando a atividade em duas ou três iniciativas 

anuais sem uma coerente articulação entre os agentes locais e sem consequências 

para o futuro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

estratégico do concelho, tem sido uma área descurada por parte do executivo ao 

longo dos últimos anos, o que tem levado à quase inexistente manutenção das vias 

e caminhos. As opções do município nesta matéria são muito questionáveis. É difícil 

compreender a intervenção que foi feita na artéria principal da vila à luz do que se 

passa na periferia da sede do concelho. Ora, num concelho com uma vasta área 

agrícola, com vias centenárias, e com um grande potencial para a atração de novos 

investimentos e perspectivas de crescimento nesta vertente económica. Esta 

realidade merecia uma visão estratégica por parte do município, e que passaria por 

uma aposta mais consequente nesta frente, o que lamentavelmente não se verifica 

nestas GOP.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As transferências para juntas de freguesia, nomeadamente as rurais, 

sofreram com o PS na Câmara Municipal de Aljustrel um violento corte em 2012, 

tendo desde então, e até à atualidade estagnado o montante a transferir, realidade 

essa que tende a não evoluir para uma efetiva recuperação dos valores cortados e 

não repostos, representando o orçamento para 2019 uma nova regressão nas 

transferências globais para as juntas do concelho na ordem dos 5% e que este 

orçamento confirma. O concelho de Aljustrel foi pioneiro, a nível nacional, nas 

políticas de descentralização de competências para as juntas de freguesia, 

contribuindo, também, por esta via, para a eliminação de assimetrias, para o 

melhoramento da qualidade de vida das populações, para uma maior proximidade 

do poder local aos eleitores e para uma mais rápida resolução dos problemas das 
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comunidades e das suas gentes, premissas mais que suficientes para que este 

executivo municipal reforçasse as importâncias a transferir para as juntas, como 

aliás era a prática. Enquanto a Câmara viu aumentada a sua receita proveniente do 

estado através do Fundo de Equilíbrio Financeiro em 4,1% entre 2012 e 2019, ao 

mesmo tempo, a Câmara impõe uma redução das verbas a transferir para as juntas 

em - 5% no mesmo período de tempo. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à proposta de Mapa de Pessoal para 2020, a qual deverá ser 

dimensionada à realidade e capacidade do município, assim como às suas efectivas 

necessidades e valências, enferma de crónicos desequilíbrios. Desde logo, pelo 

elevado número de contratos a termo, muitos deles preenchidos há longos anos, o 

que não deixa de ser um fator de precariedade.  -------------------------------------------------  

 ---------- Em matéria de dimensionamento do mapa de pessoal em relação à 

população do concelho, o município de Aljustrel aparece destacado no contexto dos 

municípios vizinhos quando se compara o número de técnicos superiores pelo 

número de habitantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A CDU, tem procurado, com seriedade e responsabilidade, apresentar 

propostas, com o objetivo de melhorar as condições de vida da sua 

população. Salienta-se o fato do grosso deste orçamento/GOP ser quase 

exclusivamente dependente de oportunidades de financiamento comunitário, sem 

qualquer ligação numa linha de pensamento e ação estratégicos. Consideramos que 

o concelho de Aljustrel não pode subordinar-se a um orçamento de ocasião, 

remetendo para segundo ou terceiro plano as reais necessidades das populações e 

das suas comunidades. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, podemos concluir que, em muitas matérias, não existe uma visão 

estratégica para o desenvolvimento integrado do concelho e bem-estar das 

populações, realidade que é visível nas propostas do Orçamento e GOP para 2020, 

propostas que não podem merecer o nosso voto favorável. A CDU abstém-se com a 

consciência de que este não é o orçamento de que Aljustrel  precisa, nem é esta a 

estratégia necessária para inverter o estado de desânimo e imobilidade em que se 

encontra o concelho. --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Aljustrel, 28 de novembro de 2019, os deputados eleitos pela CDU na 

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

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

 ---------- “Analisando a proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

2020, os eleitos pelo Partido Socialista na assembleia Municipal de Aljustrel, votam 

favoravelmente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do nosso ponto de vista, este é mais um orçamento de oportunidades. 

Aljustrel é, aliás, nos últimos anos, um concelho de oportunidades. Basta observar-

se os vários indicadores que estão facilmente acessíveis: um concelho com reduzida 

taxa de desemprego, um concelho que lidera o ranking do aproveitamento dos 

fundos comunitários, um concelho onde se fixam mais famílias e empresas, um 

concelho onde a tendência demográfica negativa começa a inverter-se, entre outros. 

Dirão alguns que são méritos externos, dirão outros que é uma situação 

circunstancial, mas a realidade é que existem múltiplos fatores que concorrem para 

que se cumpra este desígnio de um concelho de oportunidades para todos. 

Entendemos que um dos fatores com maior relevância é a dinâmica territorial que o 

município tem sabido protagonizar, que é sobejamente reconhecida pela população, 

por aqueles que aqui se querem estabelecer e pelos diversos parceiros públicos e 

privados da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dirão como sempre aliás, que existe uma dependência enorme dos fundos 

comunitários, no entanto basta olhar para umas décadas atrasadas e verificar que já 

assim o foi, os fundos comunitários são a alavanca essencial, para uma gestão 

eficiente do poder de investimento dos municípios. ----------------------------------------------  

 ---------- Do ponto de vista de efetiva distribuição do investimento pelo território, este 

orçamente prevê intervenções de requalificação urbana e de melhoria das questões 

da mobilidade em todas as freguesias do concelho. ---------------------------------------------  

 ---------- A Educação terá uma preponderância enorme nas intervenções planeadas 

para o próximo ano. Prevê-se a efetivação do alargamento do Centro Escolar 

Vipasca, respondendo a um imperativo da própria comunidade educativa, dotando 

esta infraestrutura de novos espaços para receber com maior conforto e capacidade 
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os alunos do concelho, mas também o trabalho com combate ao insucesso e 

abandono escolar vão fazer parte da ação municipal para o próximo ano. ----------------  

 ---------- A competitividade do território é outro dos desafios que se continua a 

desenvolver neste novo ano. A conclusão do projeto técnico da variante à vila de 

Aljustrel, assim como o andamento de intervenções na melhoria de Zona de 

Atividades Económicas de S. João de Negrilhos, na expansão da Zona Industrial de 

Aljustrel, na criação da Área de Acolhimento Empresarial de Ervidel e na construção 

do Centro de Negócios de Aljustrel, são certamente intervenções que contribuirão, 

ao longo dos próximos anos, para o aumento substancial da competitividade 

territorial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não é sério dizer que existe pouca intervenção direta do município, pois a 

sua ação estende-se, como sempre, ao complemento de várias vertentes da 

estratégia de melhoria contínua da qualidade de vida das nossas populações. Quem 

assim fala esquece-se do tempo em que em Aljustrel, nasciam como cogumelos, os 

polidesportivos e os centros culturais e comunitários, entre outros. Não se trataram, 

nesse tempo, de intervenções desgarradas, mas sim do aproveitamento dos quadros 

comunitários de então, em articulação com uma estratégia de desenvolvimento. -------  

 ---------- O mesmo acontece hoje, existindo uma visão local e regional que sustenta 

as intervenções que agora priorizam, apoiadas por fundos comunitários, como por 

exemplo: o Centro de Receção e Acolhimento do visitante do Parque Mineiro de 

Aljustrel, a abertura do Arquivo Histórico, a qualificação da zona do malacate 

Vipasca, o Corredor Ciclável Aljustrel – Bairros mineiros, a modernização 

administrativa do município, a promoção turística do concelho, a promoção cultural e 

a valorização da identidade local, os planos de combate ao insucesso escolar, a 

conclusão da construção da conduta adutora ao reservatório do Carregueiro, a 

adaptação do Museu Municipal para uma maior acessibilidade, a modernização da 

Biblioteca Municipal, a beneficiação e modernização de infraestruturas no complexo 

desportivo de Aljustrel, a criação do passadiço do Chapéu de Ferro e a 

musealização da galeria mineira Vipasca, o alargamento do Centro Escolar Vipasca, 

o projeto técnico que viabilizará a futura construção da extensão de saúde de Rio de 

Moinhos, entre outros. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Este é o orçamento que mantem um espírito muito colaborativo com o 

movimento associativo e institucional e preconiza o cada vez maior aproveitamento 

dos fundos comunitários disponíveis e ainda que se propõe como tem vindo a 

realizar, uma gestão equilibrada e abrangente. ---------------------------------------------------  

 ---------- Em suma, este é um orçamento sério, rigoroso e estrategicamente 

desenhado para continuar a alavancar o desenvolvimento do Concelho de Aljustrel, 

merece portanto a nossa aprovação, com uma saudação especial pois volta a ser 

um orçamento aprovado sem qualquer voto contra nos órgãos municipais, o que 

significa que se continua a trilhar o caminho certo para o desenvolvimento do 

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

 ---------- Aljustrel, 28 de Novembro de 2019, os membros eleitos pela bancada do PS 

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

 ---------- B3 – Proposta de alteração da estrutura ecológica municipal através da 

inclusão de uma faixa de proteção aos perímetros urbanos, tendo em conta a 

alteração ao PDM. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

obrigação legal, o Município de Aljustrel se encontra atualmente, em fase de 

alteração do seu Plano Diretor Municipal. Esta alteração visa, além da inclusão das 

regras de classificação e qualificação do solo à luz do novo RJIGT, avaliar a 

Estrutura Ecológica Municipal. A estrutura ecológica municipal tem como objetivo a 

valorização e proteção dos “habitats” naturais e da paisagem, assim como a 

manutenção das funções e equilíbrio ecológico do território, bem como os espaços 

necessários ao equilíbrio do sistema urbano. Para além de funções de proteção, 

estes espaços integram o verde de alinhamento e de enquadramento de 

infraestruturas, e podem ser equipados para o uso coletivo de recreio e lazer ao ar 

livre. Neste âmbito, na alteração ao PDM desenvolve-se uma abordagem específica 

à qualidade ambiental e paisagística dos perímetros urbanos e áreas envolventes. 

Com efeito, prevê-se a definição de uma faixa de proteção em torno dos perímetros 

urbanos (com uma largura de 100 metros) a incluir na estrutura ecológica municipal 

com o objetivo da salvaguarda dos valores ambientais e paisagísticos não 

permitindo o regime de cultivo intensivo e super intensivo do solo agrícola, 
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nomeadamente com a fixação de culturas permanentes, na adjacência do perímetro 

urbano. Nestes termos, dado o facto de se encontrar em curso a alteração ao PDM 

de Aljustrel, e tendo em consideração a necessidade de preservar de imediato as 

áreas em torno dos perímetros urbanos, que se constituem como essenciais à 

manutenção das funções de equilíbrio ecológico do território, propõe-se que os 

órgãos municipais tenham em consideração a importância, valorização e afirmação 

desta estrutura ecológica municipal no equilíbrio do sistema urbano, como parte 

fundamental da sua estratégia. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado o ponto à discussão, o deputado Manuel Nobre referiu que existe 

a consciência que de facto a paisagem alentejana está a alterar-se, principalmente 

na freguesia de Ervidel e São João de Negrilhos, face à disponibilidade de água, 

devendo por isso ser acauteladas no PDM o que são cultura intensivas e 

superintensas. Em relação à distância, considera que o documento em causa 

poderia ter uma melhor ponderação, pois porque determinar 100m e não 500m de 

distância. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Rui Faustino referiu que efetivamente esses 

pressupostos são essências, mas depois quando são transpostos para o PDM torna-

se impossível de concretizar. Existe por exemplo uma questão mais técnica que tem 

a ver com o regime das culturas permanentes, onde a rubrica refere Pomares e isso 

engloba várias culturas. Quanto à questão de afastamento considera também ter de 

existir uma ponderação e critérios. --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração para a ata: ---------------  

 ---------- “  Sistema Agrícola no concelho de aljustrel tem sofrido um conjunto 

acentuado de alterações, das quais se destacam, pela sua relevância, a alteração 

do regime de produção com o crescimento de áreas de regadio, a alteração cultural 

aumentando as áreas de produção contínua intensiva e superintensiva de culturas 

permanentes, de que são exemplo o olival e o amendoal, e a concentração da 

propriedade com o aumento da área média das explorações agrícolas. -------------------  

 ---------- O modo de produção agrícola superintensivo assenta numa sobreexploração 

da terra, com plantações em compassos reduzidos, traduzindo-se numa elevada 
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densidade de ocupação do solo, a que se associam consumos de água superiores 

aos tradicionais e a utilização massiva de agroquímicos – fertilizantes e pesticidas - 

e com uma durabilidade das plantações que raramente ultrapassa os 20 anos. ---------  

 ---------- A intensificação destas culturas em áreas contínuas de grande dimensão 

constitui por si só um risco elevado das plantações à exposição a agentes bióticos 

nocivos, requerendo uma atenção redobrada a que se associa como prática comum 

a intensificação da utilização de pesticidas para controlo das pragas, em muitos 

casos aplicados com recurso a pulverização aérea e pulverização a alta pressão. -----  

 ---------- A prática de regimes culturais superintensivos ao longo de extensas áreas 

impõe um conjunto de pressões sobre o solo, os recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, a biodiversidade e as populações que está longe de se encontrar 

avaliado e longe de se conhecerem as suas consequências a prazo. ----------------------  

 ---------- Estas explorações em regime superintensivo não promoveram o 

povoamento, não reduziram o desemprego, favoreceram a proliferação da 

precariedade e dos baixos salários; e não dinamizou substancialmente as 

economias locais, a não ser uma ou outra empresa de fornecimento de serviços e 

equipamentos de regadio.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todos reconhecem que a paisagem no concelho de Aljustrel e no distrito de 

Beja, nos perímetros de rega está profundamente alterada pelo aumento das 

culturas intensivas e superintensivas, ora os efeitos sobre paisagem está 

intrinsecamente ligado aos efeitos sobre as populações, tem que se reconhecer 

simultaneamente que a vida da população é também ela afetada. --------------------------  

 ---------- Este ponto da ordem de trabalhos merecia um alargado debate dada a 

importância do tema em questão, mas segundo as declarações do Senhor 

Presidente, os membros desta Assembleia “apenas tomam conhecimento do tema” e 

o mesmo não será alvo de votação, o que demonstra bem a pouca importância que 

os eleitos do PS lhe dão.  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Trata-se de uma questão sanitária e de proteção da saúde da população, 

temos que ter em consideração que a oliveira é uma das árvores com maior 

potencial alergénico e que uma faixa de 100 metros como a Câmara propõe, não 
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consegue responder à necessidade de proteger as pessoas que sofrem com os 

efeitos alérgicos por exemplo na fase do Candeio; -----------------------------------------------  

 ---------- No Alentejo as habitações são esmagadoramente de apenas um piso logo 

com pouca elevação, pelo que devemos promover o direito a que as pessoas têm de 

ter uma vista sem levar com uma sebe à janela ou à porta de casa. Aliás, 100 metros 

não resolve a questão paisagística a que as pessoas têm direito; ---------------------------  

 ---------- Tem que se admitir que a prática de regimes culturais superintensivos ao 

longo de extensas áreas impõe um conjunto de pressões sobre o solo, os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, a biodiversidade e as populações que está 

longe de se encontrar avaliado e longe de se conhecerem as suas consequências a 

prazo (Principio da precaução). ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As pulverizações no âmbito das culturas intensivas e superintensivas são 

realizadas a alta pressão e a uma altura do solo superior a 2 ou 3 metros, o que cria 

condições de dispersão a longa distância. Nesse sentido o papel de um órgão 

autárquico como é a Assembleia Municipal, bem como o executivo da autarquia é o 

de defender a população da exposição à utilização em larga escala de agroquímicos 

no caso pesticidas nas pulverizações. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A produção agrícola em regime intensivo ou super intensivo é, na verdade, 

uma autentica indústria a céu aberto! Pelo que a ameaça à saúde da população e a 

sua qualidade de vida devem ser prevenidas (Principio da precaução). -------------------  

 ---------- Todos reconhecem que a paisagem no concelho de Aljustrel e no distrito de 

Beja, nos perímetros de rega está profundamente alterada pelo aumento das 

culturas intensivas e superintensivas, ora os efeitos sobre paisagem está 

intrinsecamente ligado aos efeitos sobre as populações, tem que se reconhecer 

simultaneamente que a vida da população é também ela afetada. --------------------------  

 ---------- Assim, considerando que a prática de regimes culturais superintensivos ao 

longo de extensas áreas impõe um conjunto de pressões sobre o solo, os recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos, a biodiversidade, o património cultural e as 

populações, pressões que estão longe de estarem avaliadas e longe de se 

conhecerem as suas consequências a prazo urge a definição em PDM de faixas de 

proteção sanitária e paisagística nos espaços contíguos aos perímetros urbanos, 
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para além do cumprimento da legislação que enquadra a intervenção no território a 

que estão sujeitos proponentes e entidades administrantes, a aplicação do princípio 

da precaução determina a necessidade de: --------------------------------------------------------  

 ----------  - A criação de uma faixa de proteção que condiciona a utilização, a 

ocupação e a transformação que cause a intensificação de uso do solo no espaço 

circundante aos perímetros urbanos, com a extensão radial de 500 metros; -------------  

 ----------  - A priorização de operaç es de arborização e criação de cortinas verdes 

como elementos de enquadramento paisagístico e sanitário; ---------------------------------  

 ----------  - As faixas de proteção à intensificação de uso do solo deverão ser objeto a 

um plano de ordenamento específico da responsabilidade do Município com o 

compromisso de envolver as respetivas entidades administrantes, os interessados, 

os titulares ou arrendatários dos respetivos prédios abrangidos; -----------------------------  

 ----------  - As faixas de proteção sanitária e paisagística para além dos perímetros 

urbanos e nos espaços contíguos, deverão considerar ainda as distancias mínimas 

em relação às zonas de lazer, linhas de água e recursos hídricos com origens 

subterrâneas e superficiais;  ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - 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;  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de novembro de 2019, os membros eleitos pela CDU na 

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

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia referiu por fim que a matéria de ambiente é 

de facto bastante importante para o concelho, tendo até sido criada uma Comissão 

para tratar questões ambientais. -----------------------------------------------------------------------  

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel em 2018. -----------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel, correspondente ao ano de 2018. -----------------------------------------   

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

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Junta de Freguesia de Ervidel, correspondente ao ano de 2018. -------------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

São João de Negrilhos em 2018 e 2019.  ---------------------------------------------------------  

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de São 

João de Negrilhos, correspondente ao ano de 2018 e 2019. ----------------------------------  

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

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Junta de São João de Negrilhos, correspondente ao ano de 2018 e 2019. ------  

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

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

 ---------- Os pontos 7 e 8 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara abordou resumidamente os principais assuntos 

de interesse municipal, que constavam no relatório de atividades antecipadamente 

distribuído aos membros da assembleia municipal. ----------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre começou por questionar a mesa acerca do 

destino dado à “Moção pelo desenvolvimento económico e agrícola sustentável” e à 

“Moção Pela garantia da permanência e autonomia do Posto da GNR em Ervidel”, 

em que a Assembleia deliberou emitir um documento unanime às duas bancadas. ----  

 ---------- Em relação a esta situação o deputado Rui Faustino pediu a palavra para 

esclarecer o plenário, informando que as moções já concluídas. ----------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre questionou ainda o executivo acerca da situação 

atual da estação dos CTT de Aljustrel; da situação do Posto da GNR de Ervidel e 

ainda da falta de pressão na água no loteamento do Rossio da Feira, em Aljustrel.----  
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 ---------- Às questões colocadas quanto ao ponto da situação relativamente ao posto 

dos CTT, o Sr. Presidente da Câmara referiu que recentemente reuniu com o Sr. 

José Brito, que lhe garantiu que a situação iria ser resolvida brevemente, tendo sido 

entretanto suspensa a instância, que será retomada, caso a situação não seja 

resolvida em tempo útil. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação ao agendamento de uma reunião com o Ministério da 

Administração interna, para tratar dos assuntos relacionados com o posto da GNR 

de Ervidel, informou o Sr. Presidente da Câmara que já foi solicitada uma reunião 

juntamente com o Comando Distrital, e que assim que for confirmada, a Junta de 

Freguesia de Ervidel irá ser informada da mesma. -----------------------------------------------  

 ----------  E em relação à falta de pressão de água no Loteamento do Rossio da Feira, 

referiu que não tinha conhecimento do assunto, mas que iria averiguar a situação. ----  

 ---------- Por fim aproveitou para desejar a todos os presentes e seus familiares votos 

de Boas Festas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – 2º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

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

 ---------- Antes de se passar à votação da minuta da ata, o Sr. Presidente da 

Assembleia desejou a todos o membros, executivo, funcionários e respetivas 

famílias votos de Boas Festas. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 

sessão eram 23:59 horas do dia 28 de novembro de 2019. -----------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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


