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- ATA N.º 02/2019 - 

 

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

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, João Carlos Soares Mestre 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. --------------------------------------------------------  

 ---------- 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 – 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.º20/2019, de 30/01/2019, no domínio da Proteção e Saúde 

Animal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Decreto-Lei n.º21/2019, de 30/01/2019, no domínio da Educação. -----------  

 ---------- c) Decreto-Lei n.º22/2019, de 30/01/2019, no domínio da Cultura. ---------------  
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 ---------- d) Decreto-Lei n.º23/2019, de 30/01/2019, no domínio da Saúde. ----------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências no âmbito do serviço público de transporte de passageiros - Cimbal. ---  

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta referente aos Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências celebrado com as Juntas de 

Freguesia em anos anteriores. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão ordinária realizada em 29 de novembro de 2018, depois de 

transcrita foi lida em voz alta. O membro da assembleia, Manuel Nobre referiu 

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

sugerindo que após essas correções a mesma fosse colocada à votação na próxima 

sessão da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------  

------------ O Presidente da Assembleia referiu que foram enviadas atas anteriores, 

para que os deputados da CDU, pudessem acrescentar o que entendiam, e que 

essas alterações na sua generalidade foram sempre aceites. Referiu mesmo que as 

mesmas depois de alteradas não foram novamente colocadas à votação, pelo que 

se poderia optar pela mesma forma, não havendo neste caso a concordância por 

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

 ---------- O deputado Soares Baião referiu que até à presente data esta bancada não 

recebeu as atas a que o Senhor Presidente refere, com exceção para esta ata em 

particular, que foi enviada para os eleitos com apenas duas horas de antecedência 

em relação a esta sessão, impossibilitando a leitura e análise da mesma.  --------------  

 ---------- Em seguida o Presidente da Assembleia colocou à consideração do plenário 

a proposta da CDU, sendo a mesma recusada pela maioria. --------------------------------  
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 ---------- Colocada a ata à votação foi a mesma aprovada por maioria, com 12 votos a 

favor por parte da bancada do PS e 5 votos contra por parte da bancada da CDU e 

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

 ---------- A deputada Cristina Isabel Ferreira Lopes, não participou na votação por não 

ter estado presente na sessão. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Os membros eleitos pela CDU, nesta Assembleia, repudiam a forma leviana 

como o Sr. Presidente assegura o funcionamento deste órgão, mais precisamente a 

redação das atas, onde, por vezes, as mesmas revelam-se contraditórias entre o 

que é efetivamente dito pelos eleitos e o que posteriormente vem vertido nesses 

documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por diversas vezes, na sequencia da leitura das atas na sessão seguinte, os 

membros desta assembleia alertam para algumas correções a realizar, as mesmas 

são consideradas pela mesa, acabam por ser votadas tendo em conta as alterações 

propostas, mas as considerações propostas e aceites acabem por não ser 

transcritas para a ata. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tem sido sucessivamente sugerido pela bancada da CDU que as minutas 

das atas pudessem ser enviadas para os membros eleitos antes da sua votação, 

libertando assim tempo nas sessões, à semelhança do que é feito noutras 

Assembleias Municipais de outros concelhos. Esta proposta nunca recolheu 

aceitação por parte do Sr. Presidente da Assembleia, fato que demonstra 

intransigência e pouca sensibilidade na procura de soluções para o bom 

funcionamento do órgão. No entanto, o Sr. presidente da Mesa diz na sua 

declaração de voto feita na ata N.º6 de 2018 que “Os eleitos da CDU colocam em 

causa a transcrição das atas sem qualquer justificação, quando as mesmas são 

elaboradas pela Técnica Superior designada para o efeito, pela 1ª secretária da 

mesa e inclusive pela 2ª secretária da mesa eleita pela bancada CDU”, sabendo nós 

que raramente a 2ª secretária (eleita pela CDU) foi chamada à elaboração ou leitura 

prévia das atas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na mesma declaração, o Sr. Presidente acrescenta que “para integrar 

eventuais lacunas nas atas, as mesmas são enviadas para membros da bancada da 
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CDU para efetuarem as suas propostas, que basicamente são todas aceites pela 

mesa”, contudo, como todos nós sabemos, esta é uma pretensão desta bancada, 

mas que nunca se concretizou, é falso que por regra as atas sejam enviadas 

previamente, logo, não são corretas essas declarações do Sr. Presidente, como a 

seguir a titulo de exemplo se demonstra: ----------------------------------------------------------  

 ---------- Ata n.º3 de 2017, no texto relativo à discussão da moção “Solidariedade com 

os Trabalhadores da Almina e EPDM”, o deputado Manuel Nobre solicitou que 

ficasse em ata as declarações do deputado João Afonso em que na sua intervenção 

disse que o piquete de greve (referindo-se ao piquete de greve dos trabalhadores 

mineiros) “mais parecia um piquenique alcoolizado”. O Sr. Presidente da Mesa 

concordou, mas tal não chegou a ser vertido na ata; -------------------------------------------  

 ---------- Ata n.º1 de 2018, no período antes da ordem do dia, na referencia ao email 

da CDU sobre o protocolo com as Juntas de Freguesia, a CDU apresenta 

novamente o tema e as inerentes dúvidas e propostas, mas o que vem explanado na 

ata são as respostas dos Srs. Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia, 

dando a ideia que a CDU nada mais disse o deputado Manuel Nobre chamou à 

atenção para isso, para o equilíbrio e clareza da ata, tendo o Presidente da Mesa 

assumido que, em conjunto com as secretárias, iria fazer os respetivos ajustes, e 

mais uma vez a ata não reflete o acordado, levando no entanto os membros desta 

Assembleia a uma votação de boa fé, acreditando na palavra do Sr. Presidente que 

todas estas alterações seriam feitas. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda nesta ata, aquando da discussão da Moção sobre a “Qualidade do Ar 

em Aljustrel”, apresentada pela CDU, o deputado Manuel Nobre chamou à atenção 

para o fato dos eleitos pela CDU apresentarem a moção, mas o texto que fica é 

apenas o comentário do deputado Rui Faustino, ficando a ideia que não existiu mais 

debate e que os eleitos da CDU se resignaram. -------------------------------------------------  

 ---------- Nesta mesma ata, no ponto B7, foi solicitado que ficasse em ata qual o 

motivo do deputado Manuel Nobre ter sugerido que as sessões deste órgão 

deveriam ser à sexta-feira e não a meio da semana, e referiu “que seria por existirem 

pessoas que trabalham e outros que se têm de deslocar”, também aqui foi assumido 

considerar a alteração à ata mas não foi a mesma colocada na versão final. -----------  
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 ---------- O deputado Manuel Nobre referiu ainda no mesmo ponto, que devia estar 

nesta ata as suas declarações e disse “que o concurso para Eng. Civil foi lançado de 

forma ilegal, porque a reclamação da Ordem dos Engenheiros é nesse sentido, o 

concurso não cumpre as questões de formação inicial dos engenheiros”, mais uma 

vez uma ata votada no pressuposto que as alterações iriam ficar n aversão final. -----  

 ---------- Ainda nesta ata foi apresentada pela CDU uma recomendação “para que 

sejam criadas as condições necessárias por forma a dotar as escolares de 

proximidade de refeitórios escolares”. Quando da leitura da ata, foi solicitada pela 

bancada da CDU que nesta deveria constar o texto integral da recomendação, o que 

foi aceite pelo Presidente da Mesa, mas não corrigido no documento final. -------------  

 ---------- Consta do nosso regimento que, desde que o Sr. Presidente da Mesa assim 

o determine, as nossas sessões poderão ser gravadas em áudio e vídeo, à 

semelhança de muitas Assembleias Municipais por esse País fora, o que 

aproximaria os eleitores dos eleitos, permitindo que a população pudesse 

acompanhar, a partir de suas casas, os trabalhos da Assembleia Municipal. -----------  

 ---------- Voltamos a insistir na necessidade do Sr. Presidente envolver efetivamente 

a Mesa na construção final das atas, enviando as atas para ambas as bancadas 

antes das sessões onde a mesma será votada, ganhando assim tempo para que as 

reuniões se centrem no que é essencial. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que as atas atrás referidas foram votadas favoravelmente 

nesta Assembleia, no pressuposto que as alterações propostas e aceites pelo Sr. 

Presidente fossem vertidas nas mesmas, o que não se verificou, consideram os 

membros eleitos pela CDU ser indispensável que, em primeiro lugar as atas em 

causa sejam alteradas de acordo com o acima exposto e, em segundo lugar, as atas 

futuras sejam votadas apenas e só após todas as alterações terem sido 

devidamente incluídas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de fevereiro de 2019.” --------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia justificou o seu voto com a leitura do artigo 

14º do Regimento da Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------  

“Artigo 14º 

(Competência dos Secretários) 
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 ----------- 1 - Compete aos secretários coadjuvar o Presidente da Mesa da Assembleia 

Municipal, designadamente:  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Assegurar o expediente;  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Secretariar as sessões, subescrever as atas, e na falta de funcionário nomeado 

para o efeito, lavrar as atas das sessões;  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Proceder à conferência das presenças nas sessões, assim como verificar em 

qualquer momento, o quórum e registar as votações;  -------------------------------------------------  

 ----------- d) Ordenar a matéria a submeter a votação;  --------------------------------------------------  

 ----------- e) Organizar as inscrições dos Membros da Assembleia que pretenderem usar a 

palavra e registar os respetivos tempos de intervenção;  ----------------------------------------------  

 ----------- f) Servir de Escrutinadores;  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- g) Fazer as leituras indispensáveis durante as sessões.”  ---------------------------------  

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

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 24 de janeiro de 2019, depois 

de transcrita foi lida em voz alta, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade e 

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

 ---------- O deputado Francisco Manuel Malveiro Nicolau não participou na votação 

por não ter estado presente na sessão. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- E-mail datado de 28 de fevereiro de 2019, do deputado António Campos a 

informar da impossibilidade de estar presente na sessão. -------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 22 de novembro de 2018 da CIMBAL, a enviar nota de 

imprensa sobre a reunião do grupo de trabalho do projeto (des) construir para a 

economia circular. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 23 de novembro de 2018 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a “CIMBAL e Diário do Alentejo, em parceria com o jornal Público, 

assinalam o 4.º aniversário do Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial 

da Humanidade.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 06 de dezembro de 2018 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da CIMBAL. ------------  
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 ---------- E-mail datado de 17 de dezembro de 2018 da CIMBAL, a enviar nota de 

imprensa sobre a inauguração da exposição “Estranhos Visitantes”. -----------------------  

 ---------- E-mail datado de 04 de janeiro de 2019, da União de Freguesias de Aljustrel 

e Rio de Moinhos a enviar a moção sobre o tema “Em defesa da Estação de Aljustrel 

dos CTT e de um verdadeiro serviço público de correios”. -------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 04 de janeiro de 2019, da União de Freguesias de Aljustrel 

e Rio de Moinhos a enviar a moção sobre o tema “4.º Aniversário da Elevação do 

Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade ”. ------------------------  

 ---------- E-mail datado de 04 de janeiro de 2019, da União de Freguesias de Aljustrel 

e Rio de Moinhos a enviar a moção sobre o tema “Pela alternativa à passagem do 

minério pelo centro da vila”. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 11 de janeiro de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a promoção de “Feira das Bibliotecas”. ----------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 14 de janeiro de 2019, da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a reunião ordinária do Conselho Intermunicipal da CIMBAL. ------------  

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

imprensa sobre a agenda regional do Alentejo para a economia circular - 2019 - 

Sessão de Capacitação em RCD (des) construir para a economia circular. --------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 16-622595/XIII, datado de 28 de janeiro de 2019, do Grupo 

Parlamentar “Os Verdes” acusando a receção das Moções enviadas a 17 de 

dezembro e a dar conhecimento do Projeto de Resolução n.º 1869/XIII/4.º Reversão 

da privatização dos CTT. --------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Ofício de ref.ª 201/2019 datado de 31 de janeiro de 2019 do Município de 

Aljustrel a dar conhecimento das declarações de compromissos plurianuais 

existentes em 31/12/2018 e de pagamentos e recebimentos em atraso em 

31/12/2018.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 31 de janeiro de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a visita da Secretária de Estado da Cultura ao Museu Regional 

Rainha D. Leonor. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 01 de fevereiro de 2019 da CIMBAL a enviar nota de 

imprensa sobre a central de compras da CIMPAL. -----------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª 53/2019, datado de 06 de fevereiro de 2019 da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Aljustrel a remeter cópia do Relatório de 

Atividades de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- E-mail datado de 06 de fevereiro de 2019 do Grupo Parlamentar “Os Verdes” 

a informar que no seguimento do ofício remetido no dia 28 de janeiro de 2019 de 

ref.ª 16-622595/XIII sobre o Projeto de Resolução n.º 1869/XIII/4.º Reversão da 

privatização dos CTT está agendada a discussão para o dia 20 de fevereiro. -----------  

 ---------- E-mail datado de 08 de fevereiro de 2018 do Conselho Municipal de 

Educação a informar sobre a reunião ordinária no dia 27 de fevereiro de 2019. ---------  

 ----------  E-mail datado de 18 de fevereiro, da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais (ANAM), a remeter os procedimentos para a adesão da Assembleia 

Municipal a esta associação, e respetiva documentação. --------------------------------------  

 ---------- Oficio datado de 25/02/2019 da Assembleia de Freguesia de Ervidel, a 

remeter a posição da Assembleia de Freguesia de Ervidel no dia 27/12/2018, acerca 

do mau estado de conservação da Rua da Zurreira. ---------------------------------------------  

 ---------- No seguimento da apresentação deste documento, o deputado Manuel 

Nobre solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que esclarecesse as declarações 

proferidas na sessão de setembro da Assembleia, em que afirmava, em resposta a 

um munícipe, dar início às obras de reparação da Rua da Zurreira, na freguesia de 

Ervidel, até ao final de 2018. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Câmara referiu que na Assembleia de 

setembro informou que as obras iriam ter inicio até ao final do ano 2018 ou início de 

2019, deixando as sinceras desculpas aos seus moradores, por estas ainda não 

terem iniciado. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Referiu ainda que o assunto não estava de modo algum esquecido, e que a 

intervenção iria iniciar-se dentro de algum tempo, dentro daquilo que são as 

contingências financeiras e técnicas para suportar a intervenção.--------------------------- 

 ---------- Para concluir o expediente e antes da ordem do dia o Presidente da 

Assembleia quis deixar uma nota e disse o seguinte “ Que qualquer assunto de 

interesse municipal, sobre o qual não deva ou não queira a Assembleia tomar 

decisão, seja porque não agendado, seja porque se reveste de caracter meramente 
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reflexivo, deve ser tratado no período antes da ordem do dia, dando como exemplo a 

proposta de deliberação apresentada pela CDU na última assembleia. -------------------  

 ---------- De seguida, a bancada da CDU questionou o Sr. Presidente da Assembleia 

acerca da proposta de deliberação intitulada “Pela alternativa à passagem do 

minério pelo centro da vila”, entregue na sessão de 29 de novembro de 2018, que 

não foi discutida por o Senhor Presidente da Assembleia entender que a mesma não 

foi entregue atempadamente, ao contrário do que consideram os eleitos da CDU por 

se tratar de uma proposta de deliberação, por essa mesma razão o senhor 

presidente afirmou que a proposta de deliberação seria discutida na Assembleia 

seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Assembleia referiu que considera que o 

documento em causa se reveste de grande importância para o concelho, e não 

apenas de se tratar de um documento meramente reflexivo, pelo deve baixar à 

Comissão Permanente da Assembleia Municipal de Aljustrel de ambiente e saúde 

para ser apreciado. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre solicitou que ficasse registado em ata que o 

Senhor Presidente da Assembleia volta a rejeitar a discussão deste documento em 

plenário, apresentado dentro das regras e das normas. ---------------------------------------  

 ---------- Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e considerando que 

havia contradições sobre o caminho a dar ao documento em causa, propôs que se 

votasse em plenário para a discussão ou não do mesmo, não tendo sido aceite, com 

intervenção do deputado Rui Faustino, por não ter oportunidade de analisar o 

documento antes. Face a estas contradições o Presidente da Assembleia referiu que 

ia remeter o mesmo à comissão de ambiente e saúde, conforme o que foi abordado 

e registado em ata, na última reunião, pois considerava que era o que fazia sentido.  

 ---------- Antes de se passar à leitura e discussão das moções, o Sr. Presidente quis 

deixar um voto de confiança ao trabalho desenvolvido pelos funcionários da 

autarquia, de apoio à Assembleia, pela sua transparência, imparcialidade e 

seriedade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida a bancada do PS apresentou a seguinte proposta de Voto de 

Confiança para a condução dos trabalhos pelas funcionárias designadas: ---------------  
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 ---------- “No decorrer deste mandato autárquico temos assistido ao instalar de um 

constante clima de desconfiança e de receio da imparcialidade dos funcionários 

municipais designados para o acompanhamento técnico das sessões da assembleia 

municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O trabalho técnico dos funcionários designados reveste-se de enorme 

responsabilidade no acompanhamento técnico dos processos que derivam das 

deliberações dos eleitos, obrigando ao cumprimento integro e sigiloso do seu dever 

profissional. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nunca até aqui se verificou qualquer tipo de quebra no sigilo profissional e 

na confiança destes funcionários, por isso não se podem admitir atitudes de 

ingerência nos serviços municipais por parte dos eleitos, levantando falsas situações 

de imparcialidade e de desconfiança no trabalho dos funcionários designados para 

acompanhar os eleitos municipais. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim e porque se considera que os funcionários municipais se encontram 

afetados no íntimo da sua capacidade laboral pelos constantes episódios de pressão 

e constante desconfiança, que querendo atingir os eleitos no poder, nada mais 

fazem que é criar um clima de instabilidade no acompanhamento técnico deste 

órgão, os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel, 

propõem que esta assembleia aprove um voto de confiança aos funcionários 

designados para acompanhar os trabalhos da assembleia municipal de Aljustrel. ------  

 ---------- 28 de fevereiro de 2019, os eleitos do PS na Assembleia Municipal de 

Aljustrel”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de confiança. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Registamos a lamentável tentativa dos membros eleitos pelo PS de 

quererem conduzir a discussão do campo político para a seriedade, idoneidade e 

capacidades dos funcionários desta casa de forma infundada. Quando esta bancada 

questiona as atas, como por exemplo, o aconteceu hoje em que a segunda 

secretaria só toma contacto com a ata apenas duas horas antes da sessão. É disto 

que estamos a falar, não estamos a falar da capacidade ou idoneidade da 
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funcionária da autarquia. Se esta Assembleia seguisse, e nós achamos que deverá 

seguir, as propostas da CDU por diversas vezes entregues, sugerindo que as atas 

fossem enviadas previamente para todos os membros, o que evitaria gastar horas 

na leitura e discussão das atas, seria proveitoso para esta casa e aí sim, os 

trabalhos sairiam mais fluidos e mais profícuos, ao contrario do que acontece com o 

atual modelo escolhido e instituído pelo Sr. Presidente da Assembleia, ou seja, que 

não se misture a política com a idoneidade ou as capacidades dos trabalhadores. A 

CDU não fará isso.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Por parte da bancada do PS a moção “Pela efetiva construção da Variante à 

Vila de Aljustrel, e pela alternativa ao transporte de matérias perigosas pelo centro 

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

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

 ---------- “A moção agora apresentada foca temas que são de extrema importância 

para o desenvolvimento do concelho e da região e para a qualidade de vida das 

suas populações, matérias que há muito são preocupações e exigências da CDU, 

pelo que, também agora acompanhamos a temática geral desta moção, sendo o 

nosso voto favorável. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, não podemos deixar de sublinhar a oportunidade deste ato, pois 

começa a ser por demais evidente a ausência de iniciativa própria dos eleitos do PS 

em Aljustrel, que andam a reboque das iniciativas da CDU, como este é mais um 

exemplo, o que demonstra bem a preocupação e o interesse dos eleitos pela CDU 

em pugnar pelo desenvolvimento e bem-estar da população, nomeadamente: ----------  

 ---------- • Destacamos a proposta de Deliberação entregue pela CDU na última 

sessão ordinária, a qual reivindicava “a reabertura do ramal ferroviário de Aljustrel, 

em conjunto com a modernização da Linha do Alentejo, criando assim uma 

alternativa menos poluidora para os aljustrelenses e permitir o transporte dos 

concentrados em muito melhores condições ambientais e de segurança”, proposta 

essa que os eleitos do PS não permitiram que fosse votada naquela sessão, vindo 

agora com uma moção sobre o mesmo assunto, não para exigir a reabertura do 
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ramal como a CDU reivindica, mas apenas a solicitar que sejam “desenvolvidos os 

estudos necessários para a reabertura da linha ferroviária de Aljustrel”; -------------------  

 ---------- • Comprova-se que a preocupação agora vindo a público por parte dos 

eleitos do PS na concretização da variante de Aljustrel, esbarra na comprovada 

ausência de iniciativas preparatórias para a sua concretização, como sejam: a 

elaboração do projeto técnico e as correspondentes expropriações dos terrenos a 

afetar à obra desejada; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Constata-se que a real valia em quase dez anos de gestão PS na câmara 

se traduz apenas e só na inclusão em sede de PDM do respetivo traçado, 

anteriormente definido pela gestão da CDU, apesar de todos os anos figurar em 

sede de Plano de Actividades e Orçamento rubricas para esse fim. ------------------------  

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

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

 ---------- Por parte da bancada da CDU a Moção “Dia Internacional da Mulher”, que 

depois de lida e colocada à votação, foi aprovada por maioria, com 6 votos a favor 

da bancada da CDU, 3 votos a favor da bancada do PS e 9 abstenções por parte da 

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

 ---------- A moção “ Dotar as escolas de proximidade de refeitórios escolares”, que 

depois de lida e colocada à votação, obteve 12 votos contra por parte da bancada do 

PS e 6 votos a favor por parte da bancada da CDU. ---------------------------------------------  

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

 ---------- “As escolas básicas e jardins-de-infância do concelho de Aljustrel foram 

intervencionadas antes de 2008, estando na condução dos destinos do município a 

CDU, gizando intervenções em todas as escolas do concelho.  ------------------------------  

 ---------- Nessa ocasião foram completamente descuradas algumas situações, que 

tinham permitido uma melhoria significativa destes estabelecimentos de ensino, 

como por exemplo o mobiliário escolar, os espaços de refeição (refeitórios), assim 

como zonas desportivas condignas. Em vez dessa intervenção foram priorizados 

trabalhos de jardinagem, de substituição de janelas de madeira, que acabaram por 

não ser mudadas, instalações sanitárias que no final do primeiro ano letivo já 

estavam inutilizadas, entre outros. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Passados alguns anos, e com a entrada em funções do novo executivo 

municipal, foi desencadeada uma candidatura de um novo centro escolar, que veio 

melhorar consideravelmente as condições de ensino em Aljustrel e, paralelamente 

nas escolas das freguesias foram introduzidas melhorias que eliminaram algumas 

situações de risco, como por exemplo o transporte da alimentação das crianças em 

tachos apertados com câmaras-de-ar de bicicletas, nos mesmos espaços das 

viaturas onde eram igualmente transportados outros resíduos como óleos, gasolinas 

entre outros. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com estas intervenções, que se conjugaram com a vistoria atenta de uma 

nutricionista contratada para o efeito, estabeleceram-se procedimentos de confiança 

e qualidade que permitem hoje prestar um melhor serviço a todos os alunos do 

concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Só quem age por clara má-fé, por uma política desonesta, pode vir desta 

forma descarada evocar a necessidade de construir refeitórios nas escolas das 

freguesias, assentando esta teoria num argumentário de apreciações que não são 

mais que constatações levianas e desprovidas de uma análise consciente dos 

recursos e da realidade local. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pede-se ao ator politico que seja ponderado, que faça uma análise 

clarividente e consciente dos factos. Não se pede ao representante político que sirva 

de propagandista da ideia fácil, inconsciente e irracional, essa farão outros que 

apenas incorporam em si, o célebre estereótipo histórico português de Velhos do 

Restelo, que auguram a desgraça e o fatalismo e não conseguem ambicionar uma 

visão progressista e moderna de uma nova sociedade. ----------------------------------------  

 ---------- É pois, por se considerar que a moção apresentada não revela nada de 

substancial e está completamente desprovida de uma análise consciente dos 

recursos  existentes, que esta bancada rejeita a mesma. --------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 28 de Fevereiro de 2019, os eleitos pelo PS na Assembleia 

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

 ---------- A moção “Transmissão e disponibilização vídeo das sessões da Assembleia 

Municipal”, que depois de lida e colocada à votação obteve 12 votos contra por parte 

da bancada do PS e 6 votos a favor por parte da bancada da CDU. ------------------------  
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 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto: ----------------------  

 ---------- “Consideram os eleitos do PS na Assembleia Municipal que a proposta 

apresentada na presente moção é uma total redundância ao regimento desta 

assembleia que no seu articulado já contempla a possibilidade de transmissão vídeo 

das sessões da assembleia. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim neste sentido rejeita-se a moção apresentada. --------------------------------  

 ---------- Ainda neste intento verificamos que a postura da bancada proponente é 

claramente uma postura que fomenta o comodismo, em detrimento de uma ação de 

terreno, de uma ação que leva os cidadãos a envolver-se ativamente nas suas 

comunidades, lutando pela criação de mais-valias comunitárias em áreas tão 

diversas como a cultura, o desporto a ação social, entre outros. -----------------------------  

 ---------- Não nos espanta este tipo de atitude, ela coaduna-se com uma nova postura 

política que privilegia o conforto das habitações de cada um, no seu individualismo, 

em prejuízo da dinamização de uma ação política próxima das pessoas que as leve 

a uma participação politica mais ativa enfim, é trocar a rua e o contacto popular pelo 

sofá e pelas redes socias, talvez com maior facilidade se faça passar uma 

determinada imagem que não corresponde á verdade dos factos, que se constam na 

realidade, não virtual! -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Aljustrel, 28 de Fevereiro de 2019, os eleitos pelo PS na Assembleia 

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

 ---------- A moção “Por um Boletim Municipal plural e democrático” que depois de lida 

e colocada à votação obteve 12 votos contra por parte da bancada do PS e 6 votos 

a favor por parte da bancada da CDU. ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Consideram os eleitos do PS na Assembleia Municipal que a proposta 

apresentada na presente moção não se reveste de qualquer facto relevante que 

merecesse a aprovação desta bancada, dado que o boletim municipal de Aljustrel, 

apenas tem alterado a sua paginação gráfica mantendo a mesma postura editorial 

que tem vindo a ser seguida ao longo dos variadíssimos anos de existência. Ora 

sendo assim não se entende o alcance das propostas apresentadas dada a 
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pluralidade democrática sempre defendida para este órgão de comunicação da 

atividade municipal, independente da cor politica que representa o município. ----------  

  --------- Aljustrel, 28 de Fevereiro de 2019, os eleitos pelo PS na Assembleia 

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

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

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

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

 ---------- Neste período interveio o munícipe Abel Lebreiro, que realçou a deficiente 

sinalização, bem como sinais que continuam no chão ou tapados e ainda a má 

visibilidade nas estradas na freguesia de Ervidel. --------------------------------------------           

----------- Questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca do ponto da situação em 

relação à reparação da Rua da Zurreira, pois tal como vinha referido na ata em 

relação à sua reivindicação, a mesma seria reparada “assim que pudesse”.-------------  

----------- Questionou ainda o Sr. Presidente acerca da existência de algum ónus por 

parte do Sport Club Mineiro Aljustrelense sobre o Campo de Val D’Oca, e se a 

Agromais comparticipou a Câmara Municipal nalguma coisa?  -------------------------------    

----------- Por fim referiu que Ervidel também tem pontos importantes, tais como a 

Zurreira, o Sertão, a Quinta Nova e que também merece umas hortas comunitárias, 

e que se preserve a visibilidade para a barragem do Roxo e mantendo os estendais 

instalados na rua da zurreira e que beneficiam quem ali reside. -----------------------------  

----------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que em relação á sinalização, embora 

se trate de uma responsabilidade repartida com a junta de freguesia, o Município 

está constantemente a verificar e corrigir essas situações, agradecendo por isso que 

fossem apontados casos concretos.  -----------------------------------------------------------------    

----------- Em relação ao Campo de Val D’Oca, este faz parte do Bairro Mineiro e 

passou para a Câmara, não existindo nenhum ónus em relação ao Sport Club 

Mineiro Aljustrelense.- ------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação à Rua da Zurreira, mais importante do que figurar na ata, é 

assumir que está em falta. O Município está a trabalhar para que dentro dos 

próximos meses, seja para fazer. Estamos a trabalhar para cumprir isso, referindo-se 

também a alguns aspectos do projecto. ------------------------------------------------------------  
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----------- Por fim, em relação à Agromais, esta ainda não transferiu nenhuma verba, 

mas faz parte do acordo essa transferência.  ------------------------------------------------------              

 ---------- Antes de passar ao ponto seguinte da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia deixou uma palavra de apreço ao munícipe pela sua participação, 

referindo que é isto que deve prevalecer na Assembleia, tratar de assuntos 

concretos para o interesse das populações, ainda mais verificar que os munícipes 

conhecem situações históricas do nosso Concelho e não outras situações que aqui 

se verificam, pois é para isso que fomos eleitos democraticamente e assumir aqui as 

devidas responsabilidades. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B2 – 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 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 de câmara realizada no passado 

dia 13 de fevereiro, 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 

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 
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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. --  

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

 ---------- Considerando que, no que respeita à transferência de competências no 

domínio da educação, apesar de se conhecerem os envelopes financeiros previstos 

para recursos humanos e funcionamento, se verifica insuficiente informação ao nível 

do previsto para o Investimento, particularmente quando estão em causa pequenos 

municípios, como é o caso de Aljustrel. Mais concretamente, não é possível à 

Câmara Municipal de Aljustrel, garantir a viabilidade e a sustentabilidade de se 

assumirem competência ao nível da construção, requalificação e modernização de 

edifícios escolares; manutenção e conservação de edifícios escolares; ação social 

escolar; refeitórios escolares; transportes escolares e escola a tempo inteiro.  ----------  

 ---------- Considerando que, ao nível da transferência de competências no domínio da 

educação, a toda a indefinição atrás descrita acresce a pouca clarificação na 

prevista partilha de competência entre autarquia e agrupamento de escolas, 

nomeadamente no que diz respeito à gestão do pessoal não docente, situação que, 

a não ser devidamente salvaguardada, é propensa a descoordenações num aspeto 

crucial para o bom funcionamento das escolas. ---------------------------------------------------  

 ---------- 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.º20/2019,de30/01/2019, no domínio da Proteção e Saúde 

Animal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Decreto-Lei n.º21/2019,de 30/01/2019, no domínio da Educação. ------------  

 ---------- c) Decreto-Lei n.º22/2019, de 30/01/2019, no domínio da Cultura. ---------------  

 ---------- d) Decreto-Lei n.º23/2019, de 30/01/2019, no domínio da Saúde. ----------------  

 ---------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Aljustrel, 13 de fevereiro 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.º20/2019, DE 30/01/2019, no domínio da Proteção e Saúde 

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

conjugado com o artigo 21º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da 

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

 ---------- 2. DECRETO-LEI N.º21/2019, DE 30/01/2019, no domínio da Educação e nos 

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

artigo 76º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- 3. DECRETO-LEI N.º22/2019, DE 30/01/2019, no domínio da Cultura e nos 

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

artigo 12º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- 4. DECRETO-LEI N.º23/2019, DE 30/01/2019, no domínio da Saúde e nos 

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

artigo 28º do citado Decreto-Lei comunicar a deliberação da Assembleia Municipal à 

Direção-Geral das Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------   

 ---------- A bancada da CDU apresentou a seguinte declaração de voto referente aos 

quatro documentos votados: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A Lei da transferência de competências para as autarquias (50/2018) e a de 

alteração à Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (51/2018), aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a 

consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em 

áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das 

autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. -----------------------  

 ---------- Desde o início deste processo que os eleitos da CDU na Assembleia 

Municipal de Aljustrel têm trazido à discussão, neste órgão, a questão da 

transferência de competências, tendo sido inclusive aprovado por unanimidade, na 
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sessão de Abril do ano transacto, uma tomada de posição sobre a não aceitação de 

transferências, sem a devida discussão prévia e a clarificação necessária que este 

processo carece. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, em Setembro último, na sessão ordinária deste órgão, os eleitos 

do PS deram o dito por não dito e resolveram não aceitar a proposta da CDU de 

rejeitar já em 2019, e de forma prudente, a transferência de competências que 

estava em causa, e que podiam lesar os interesses do município e das populações. -  

 ---------- Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, 

aliás os únicos em vigor. Outros, acomodaram-se à operação desencadeada pelo 

MAI, e resolveram não se pronunciar. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Desde sempre manifestámos a nossa objecção não apenas à concretização 

dessas transferências, mas também relativamente à forma como todo este processo 

se desenvolveu. Sublinhamos e valorizamos o facto de esta nossa apreciação ser 

agora novamente acompanhada pelos eleitos do PS que inicialmente, em abril de 

2018 estiveram connosco nesta posição, e que posteriormente em setembro de 

2018 voltaram atrás. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não é conhecido até ao momento o estudo das implicações que estas novas 

transferências trarão para os municípios. Para lá das razões mais substanciais 

quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o 

município rejeite responsabilidades, relativamente às quais não existe até ao 

momento qualquer garantia legal de virem acompanhadas de meios financeiros, e 

que poderão colocar em causa a sustentabilidade financeira do município e a própria 

universalidade dos serviços a transferir. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas 

para as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação 

semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações 

de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder 

Local. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso os eleitos da CDU manifestaram anteriormente e continuam a 

reafirmar a sua oposição à aceitação de competências agora em apreciação, e a 

este processo objectivamente contrário aos interesses das populações. ------------------  
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 ---------- A par da rejeição, entendem os eleitos da CDU que se deve reclamar: ---------  

 ---------- 1. o início de um processo sério de descentralização inseparável da 

consideração da criação das regiões administrativas; -------------------------------------------  

 ---------- 2. a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ---  

 ---------- 3. o encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos 

municípios e da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício 

pleno daquelas que são hoje as atribuições do poder local e as competências dos 

seus órgãos; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. a identificação no domínio da transferência de novas competências, das 

que se adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do 

Estado (designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios 

financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por 

via de um subfinanciamento que o actual processo institucionaliza; ------------------------  

 ---------- 5. continuar a desenvolver todos os esforços no sentido de, e apesar da Lei 

considerar transferidas todas as competências a partir de 1 de Janeiro de 2021, 

exigir a clarificação deste processo. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- B3 – Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências no âmbito do serviço público de transporte de 

passageiros - Cimbal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação o Contrato Interadministrativo de 

delegação de Competências no âmbito do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros entre a CIMBAL e o Município de Aljustrel, que tem por objeto a 

delegação de competências do Município na CIMBAL, relacionadas com sistemas de 

mobilidade e serviço público de transporte de passageiros. -----------------------------------  

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

Contrato Interadministrativo de delegação de Competências no âmbito do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros entre a CIMBAL e o Município de Aljustrel. -----  
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 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta referente aos Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências celebrado com as Juntas 

de Freguesia em anos anteriores. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 em anos transatos e 

que não foram executadas pelas Juntas de Freguesia, bem como as respetivas 

alterações, que igualmente se espelham no documento antecipadamente distribuído.       

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

proposta referente aos Contratos Interadministrativos de delegação de competências 

celebrado com as Juntas de Freguesia em anos anteriores. ----------------------------------  

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

 ---------- “Em 2012 o Município de Aljustrel sofreu um corte de cerca de 5,6% das 

verbas provenientes do Orçamento Geral do Estado, tendo a Câmara Municipal feito 

refletir essa diminuição nas transferências protocoladas com as Juntas do Concelho, 

onde as mesmas passaram a contar com menos 13% de verbas provenientes do 

orçamento camarário, relativamente ao ano de 2011, situação que tem condicionado 

fortemente a sua ação desde então.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar da taxa de inflação acumulada entre 2012 e 2017 ser superior a 5%, 

o que amplia a penalização que as Juntas estão sujeitas, aprovou a Câmara o seu 

orçamento para 2018 e mantém inalterado, desde 2012, o valor a transferir para as 

Juntas de Freguesia, apesar das receitas do Orçamento do Estado para o Município 

terem subido cerca de 5%, em relação a 2012. ---------------------------------------------------  

 ---------- Recentemente o executivo municipal voltou a aplicar um corte de 5%, o que 

representa menos 28.147,00 € nas transferências para as Juntas, criando uma 

situação de desequilíbrio entre as Juntas e contribui assim para um maior 

afastamento destas Autarquias às suas populações. --------------------------------------------  

 ---------- 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 
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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, premissas mais que suficientes para que este executivo municipal 

reforçasse as importâncias a transferir, como aliás era a prática. ----------------------------  

 ---------- Os membros eleitos pela CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, em 

respeito e consideração pela população da freguesia de Messejana entende votar 

favoravelmente a esta operação, sem contudo deixar de assinalar a singularidade do 

requerido, pois demonstra desleixo e irresponsabilidade do executivo da Junta de 

Freguesia de Messejana e da Câmara Municipal de Aljustrel ao se estarem a 

aprovar agora alterações ao Protocolo de 2017, pois, para além de terem passado 

dois anos e de se tratar de outros executivos e de outros eleitos em funções, 

acresce que o atual executivo da Junta de Freguesia de Messejana prescindiu do 

contrato interadministrativo relativo às obras de capital para o ano de 2019, 

precisamente o ano em que vai realizar as obras em questão, o que não deixa de 

causar perplexidade e demonstra desorientação e ausência de planeamento. ----------  

 ---------- Aljustrel, 28 de fevereiro de 2019, os membros eleitos pela CDU na 

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

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

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

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

Municipal referente ao ano de 2018.------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou algumas sugestões de melhoramento do 

documento que foram incorporadas no mesmo. --------------------------------------------------  

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

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

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

----------- Os pontos 6 e 7 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto.----  

----------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente algumas obras 

municipais que decorrem dentro do que é a capacidade das empresas em termos de 

contratações, nomeadamente a Empreitada do Campo das Minas; a Empreitada do 

Parque Mineiro e envolvente dos Bairros Mineiros, e a conclusão no próximo mês de 
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março da extensão de saúde de Messejana e da reparação da estrada da Corte 

Vicente Anes.----------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Referiu ainda que já foi implementada a entrega digital de projetos de obras 

particulares na Câmara Municipal e que está em curso o Plano Pormenor de Agro 

Industria do Roxo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou ainda que foi efetuada a venda de 5 lotes de terreno na Zona 

Industrial de Aljustrel à EPIROC, tendo sido autorizada pelo Município que a venda 

fosse feita diretamente por parte dos particulares. -----------------------------------------------   

----------- Referiu ainda que o Município de Aljustrel, juntamente com o Agrupamento 

de Escolas está a desenvolver o programa ERASMUS e que está em curso a 

renovação do gabinete VERA (igualdade de género). -------------------------------------------   

----------- Informou também que se realizaram 3 reuniões de conselhos municipais, a 

do conselho municipal de proteção civil, com a presença do membro das 

Infraestruturas de Portugal; a do conselho municipal de Educação, para a não 

aceitação da transferência das competências, e a do conselho municipal de Defesa 

da Floresta contra Incêndios, tendo-se verificado este ano o recorde mínimo de área 

ardida. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação à Variante de Aljustrel referiu que o Município de Aljustrel 

continua fortemente empenhado na sua execução, sendo que está a ser feito, quer 

do ponto de vista político, quer do ponto de vista físico, mais do que alguma vez já 

foi realizado --------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Informou ainda, que foi uma comitiva ao Canadá participar na semana 

cultural do Alentejo em Toronto, comitiva essa constituída por um agrupamento 

musical, neste caso o Grupo Maravilhas do Alentejo e por diversos empresários, que 

realizaram duas sessões de apresentação dos produtos, tendo em vista o 

estabelecimento de pontos de contacto para estabelecimento de negócios, com o 

envolvimento do Aicep.----------------------------------------------------------------------------------  

----------- E por fim fez referência à reunião da Comissão de Acompanhamento 

Ambiental (CAA) da Almina que teve lugar no dia de hoje.------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente da Assembleia, complementando a informação 

do Presidente da Câmara, informou que a Assembleia Municipal é representada na 
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Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) da Almina, pelos deputados 

Marisa Góis e Renato Paulo, ficando a próxima reunião agendada em princípio para 

o início de maio. Frisou também que enquanto Presidente da Assembleia podia estar 

presente nas reuniões sempre que entendesse. Referiu também que tem a plena 

noção do caminho percorrido até aqui e o empenho que todos têm tido, 

independentemente da forma como o fizeram. ---------------------------------------------------  

----------- De seguida tomou a palavra a deputada Marisa Góis que considera 

importante o leque e diversidade de entidades que estão representadas na 

Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) da Almina, pelo que considera que 

é um bom ponto de partida. -----------------------------------------------------------------------------  

----------- Por sua vez o deputado Renato Paulo referiu que lamentava que a reunião 

da Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) da Almina tivesse coincidido 

com o dia da sessão da Assembleia, considerando que a mesma já vinha atrasada, 

não sendo por isso um ponto de partida, pois foi necessário gerar-se um 

descontentamento e alarme social tão grande, para se tomar esta iniciativa. 

Descontentamento esse que atingiu o ponto mais alto na sessão extraordinária da 

Assembleia realizada a 29/09/2018 -------------------------------------------------------------------  

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

----------- O deputado Casimiro Martins questionou o Sr. Presidente da Câmara 

acerca dos maus cheiros, cada vez mais intensos, que se fazem sentir junto da 

ETAR de Aljustrel, principalmente de manhã.- -----------------------------------------------------  

----------- O Sr. Presidente da Câmara referiu que a Câmara estava atenta a essa 

problemática e segundo informação prestada pela AGDA, entidade responsável, 

trata-se de problemas nos arejadores, apesar de terem sido substituídos, de acordo 

com informação da empresa.  -------------------------------------------------------------------------  

----------- O deputado Manuel Nobre solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que tome 

diligências no sentido de que seja entregue o relatório do GAMA e que o relatório de 

atividades do Município seja completado com os transportes. Insistiu ainda que as 

reuniões da Assembleia Municipal sejam marcadas preferencialmente à sexta-feira.--  
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 ---------- O Presidente da Assembleia afirmou que conforme já referido por diversas 

vezes, as mesmas realizam-se às Sextas-feiras, sempre que possível. ------------------  

----------- O deputado Manuel Nobre questionou ainda o executivo acerca do ponto da 

situação sobre a providência cautelar, aquando do encerramento da estação dos 

CTT, e o que a Câmara está a pensar fazer em relação aos 3 dias de férias 

roubados aos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------  

----------- Questionou ainda o executivo acerca da existência de algum plano de 

emergência por parte da Proteção Civil em relação à Barragem dos rejeitados.--------  

----------- Por fim salientou que a bancada da CDU valoriza bastante a reunião de 

hoje da Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA), no entanto para se chegar 

a esta fase, “do lombo nos saiu”, ficando preocupados ao ler o correio do Alentejo, 

onde um alto responsável da empresa dá como exemplo que em Aljustrel se respira 

melhor que em Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------  

----------- Às questões colocadas, o Sr. Presidente da Câmara referiu que em relação 

ao Plano de Emergência este não é obrigação do Município, não está na égide da 

autarquia fazê-lo.  ------------------------------------------------------------------------------------         

----------- Quanto à recuperação dos dias de férias, salientou que têm sido efetuadas 

reuniões com o STAL e o caminho é no sentido de irmos ao encontro da proposta do 

STAL. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- Em relação à estação dos CTT, à parte do grupo em que nos mantemos de 

renacionalização, referiu que de providência cautelar passou-se a uma ação 

principal.-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- De seguida o deputado Rui Faustino questionou o Sr. Vereador Carlos 

Teles acerca do corte de 5% na transferência das verbas para as Juntas de 

Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------- O Vereador Carlos Teles por sua vez informou que não foi efetuado 

qualquer corte nas transferências para as juntas de freguesias, e que tal conclusão 

só poderia acontecer pela leitura errada da documentação financeira, aproveitando 

para referir que este ano o município encetou um novo modelo de transferências 

para as juntas de freguesia, tendo a freguesia de Messejana e a união de freguesias 

de aljustrel e rio de moinhos aderido a este novo modelo e as freguesia de Ervidel e 
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S. João de Negrilhos, optado por se manter na anterior forma de delegação de 

competências. Referiu ainda que as Juntas que aderiram à nova fórmula de cálculo 

viram a sua transferência corrente por parte da câmara aumentar em mais de 15 %, 

de uma forma global, e as que não aderiram ao novo projeto de transferências, viram 

a sua receita corrente subir 8%, mantendo a receita de capital. Por fim e 

considerando que as Juntas de uma forma global não estavam a conseguir executar 

durante o ano o plano de  investimentos acordado com a câmara, referiu que não 

fazia sentido aumenta-lo.  -------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- No seguimento das explicações do Sr. Vereador, o deputado Manuel Nobre 

salientou que a bancada da CDU contínua disponível para entregar contributos para 

uma proposta de reunião de trabalho, de que resulte um modelo justo para a 

transferência de competências para as juntas de freguesia. -----------------------------------   

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

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos 

que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 00:40 horas do dia 01 de março de 2019. --------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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