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- ATA N.º 03/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezassete, 

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: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2017- 2021. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2018. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação das 

freguesias do concelho na Comissão Municipal de Proteção Civil de Aljustrel. ----------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios (PMDFCI). --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- A ata da primeira sessão de funcionamento da Assembleia realizada em 19 

de outubro de 2017, depois de transcrita foi lida em voz alta, tendo sido aprovada 

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

 ---------- A ata da sessão extraordinária realizada em 17 de novembro de 2017, 

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, 

tendo a mesa concordado com os mesmos. Colocada à votação foi a mesma 

aprovada por unanimidade e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários.  

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

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

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

 ---------- E-mail datado de 27/12/2017, do Vereador Pedro Amieiro a informar da 

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

 ---------- Informação sobre os assuntos tratados no XXIII Congresso da ANMP 

conforme documentos enviados para os deputados municipais. -----------------------------  

 ---------- E-mail do Instituto Nacional de Estatística, datado de 14/12/2017 a enviar um 

conjunto de informação estatística sobre o Município de Aljustrel. ---------------------------  

 ---------- E-mail do Grupo Parlamentar Os Verdes, datado de 14/12/2017 a enviar um 

Projeto de Resolução pela Defesa de um Serviço Postal Público, de Qualidade e 

Universal e a Reversão da Privatização dos CTT. ------------------------------------------------  

 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

02/11/2017, a solicitar a disponibilização de dados sobre a Derrama. ----------------------  

 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

06/11/2017, a solicitarem a disponibilização de dados relativos à Qualidade do Ar no 

concelho de Aljustrel. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

09/11/2017, a solicitar informação especifica acerca da fórmula de cálculo utilizada 

na transferência de verbas para as Juntas de Freguesias.-------------------------------------  

 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

28/11/2017, a insistir na disponibilização dos dados solicitados. -----------------------------  

 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

09/12/2017, com nova insistência na disponibilização dos dados solicitados. ------------   

 ---------- E-mail datado de 14/12/2017, com resposta do Presidente da Assembleia 

Municipal, à solicitação dos dados pelos Deputados Municipais eleitos pela bancada 

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

 ---------- E-mail dos deputados eleitos pela CDU nesta Assembleia, datado de 

18/12/2017, a acusar a receção da informação disponibilizada e a insistir na 

disponibilização dos dados em falta. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Convites de várias entidades para algumas iniciativas de natal. -------------------  

 ---------- Diversos postais de natal desejando as boas festas. ---------------------------------  

 ---------- Em relação à Derrama o Sr. Presidente informou que após a análise da 

legislação o pedido foi efetuado diretamente à Autoridade Tributária no portal das 

finanças baseado na legislação, tendo sido remetida posteriormente, como é do 

v/conhecimento, a listagem com as empresas que pagam derrama no concelho de 

Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação à transferência de verbas para as Juntas de Freguesias, para 

além do pedido ter sido devidamente encaminhado para a Câmara Municipal, na 

Assembleia Municipal de 17 de novembro foi criado um ponto na ordem de trabalhos 

“Apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e Plano de Atividades 

de 2018”, em que era possível aos deputados municipais debaterem o assunto, 

ficando transcrita em ata a posição da bancada da CDU sobre o mesmo. ----------------   

 ---------- Considerou por isso o Sr. Presidente que este assunto poderia ser melhor 

desenvolvido no ponto de Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2018. --------------------------------------------  

 ---------- Em relação à qualidade do ar, o Sr. Presidente referiu que solicitou aos 

deputados da CDU a informação parcial que dispunham, e a que se referiam, que 
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nunca chegou a ser enviada. Referiu ainda que o assunto da qualidade do ar tem de 

ser analisado com algum cuidado, e que já lhe foi entregue pela Câmara o Relatório 

sobre a Qualidade do Ar, estando por isso a analisar toda a documentação que 

possui, e só depois irá tomar uma medida quanto à publicação e disponibilização 

dos dados a toda a população, até porque não é a Assembleia a entidade 

competente para o fazer. O Presidente da Assembleia referiu também que está a 

analisar dentro do possível a legislação, enumerando alguns decretos que já tinha 

na sua posse e que este assunto está em cima da mesa, desde que tomou posse, 

tendo em conta a sua importância, em prol do bem estar da população.  -----------------  

 ---------- O deputado Manuel Nobre em relação à informação parcial a que o Sr. 

Presidente citou, referiu que a mesma deve ser solicitada à Câmara Municipal que é 

quem a tem, no que concerne aos dados da Derrama referiu que esta bancada 

valoriza e reconhece a prontidão com que os dados foram fornecidos pela 

Assembleia, tendo em conta que em anos anteriores, apesar de solicitados, nunca 

lhes tinham sido facultados. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que, em relação ao pedido de dados sobre a transferência de 

verbas para as Juntas de Freguesia e a forma como o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal enquadra o tema, até parece que esta Assembleia está proibida de 

apresentar propostas a não ser na sessão de setembro da Assembleia Municipal. ----  

 ---------- Por fim, quanto à questão da qualidade do ar, o deputado Manuel Nobre 

referiu, que se o Sr. Presidente dispõe do Relatório e não o quer facultar por uma 

questão de sigilo, poderia ter feito como fez em relação à listagem da Derrama, que 

disponibilizou apenas para conhecimento “interno” dos deputados. -------------------------  

---------- O Presidente da Assembleia referiu que não era uma questão de sigilo, mas 

sim uma questão de enquadramento legal e análise, tendo em conta a complexidade 

da matéria e da legislação em causa.--------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Presidente da Junta de Freguesia de S. João de Negrilhos, Rui Faustino 

solicitou a palavra para fazer uma interpelação à mesa, no sentido desta Assembleia 

não se dispersar do que é o período de Antes da Ordem do Dia, de forma a não 

tornar o mesmo muito extenso e não permitir debates sobre o expediente. ---------------  
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 ---------- 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 por Melhores Condições de Saúde no Concelho de Aljustrel”----------  

 ---------- Antes de se passar à votação do documento, o deputado Rui Faustino 

referiu que a bancada do PS concorda genericamente com a moção, existindo 

apenas algumas pequenas retificações a efetuar, de modo a que a bancada possa 

votar a mesma favoravelmente. O deputado Manuel Nobre referiu que a bancada da 

CDU aceitava a proposta de forma a que o documento fosse o mais consensual 

possível, para esta causa que deve ser de todos. ------------------------------------------------  

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

 ---------- “Moção Acessibilidades Rodoviárias” ------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação do documento, o membro Rui Faustino referiu 

que a bancada do PS concorda com o objeto da presente moção, no entanto tem 

algumas propostas que parecem descabidas. Ainda assim, e para não ser rejeitada 

sugeríamos algumas alterações ao texto da mesma. --------------------------------------------  

 ---------- De seguida o membro José Baião entregou à mesa um documento contendo 

uma listagem com estradas e mau estado no concelho, que serviu de suporte à 

moção em análise. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente por sua vez referiu que faz todo o sentido aprovar uma 

moção referente às estradas degradadas no nosso concelho, no entanto, faz mais 

sentido que essa moção seja conjunta para que tenha mais força, apelando assim 

ao consenso. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Rui Faustino reiterou que se aprovasse um documento com o 

objeto em causa, que fosse proponente, e que não se tratasse apenas de meras 

manifestações de vontade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Manuel Nobre por sua vez referiu que a bancada da CDU não 

aceita a proposta apresentada pela bancada do PS, tendo em conta que o problema 

não se resolve com a criação de comissões, mas sim de obras de manutenção e 

investimento nas estradas municipais do concelho. ----------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º3/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 
6 
 

 ---------- Colocada à votação, a moção obteve 12 votos contra da bancada do PS e 7 

votos a favor da Bancada da CDU, tendo a bancada do PS apresentado a seguinte 

declaração de voto: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos pela bancada do PS à Assembleia Municipal de Aljustrel, após a 

tentativa de tornar a presente moção, numa verdadeira posição global desta 

assembleia, situação que foi rejeitada pela bancada proponente, votam no sentido 

da sua rejeição, não pelo objeto principal da mesma, mas sim pela forma como o 

assunto é apresentado. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ora uma verdadeira luta pela melhoria das condições de circulação nas vias 

do concelho, não pode, nem deve ser abordada sem que para tal seja recomendado 

à câmara municipal que efetue um diagnóstico exaustivo das causas que levaram a 

esta situação, pois como é do conhecimento público, não é isoladamente pela ação 

da câmara que as estradas se encontram deterioradas, nem tão pouco deve ser a 

câmara a suportar na totalidade um projeto estruturante para Aljustrel, como a sua 

circular.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tentar fazer-se crer que a câmara é responsável por tudo e tudo pode, é 

abordar de forma sectária e pouco séria os assuntos que dizem respeito ao bem-

estar dos nossos concidadãos. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de dezembro de 2017, os deputados eleitos pela bancada do PS 

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

 ---------- “Moção Solidariedade com os Trabalhadores da Almina e EPDM” ---------------  

 ---------- Antes de se passar à votação do documento, o membro Rui Faustino referiu 

que analisado o documento, o qual lhe merecia genericamente o acolhimento e cujo 

objeto se refere aos trabalhadores da ALMINA e EPDM S.A., a bancada do PS 

propunha um documento cuja redação considerava muito mais simples e mais 

percetível. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o membro Manuel Nobre referiu que a bancada da CDU não 

aceita a alteração proposta pois assim mais parece tratar-se de um documento novo 

e com outro sentido, dadas as alterações propostas. --------------------------------------------  

 ---------- O membro João Afonso tomou a palavra para afirmar da necessidade de se 

manter nas minas de Aljustrel, um clima de paz social, situação que desde há alguns 
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anos acontece na empresa. Referiu ainda que a aprovação de uma moção sobre a 

questão da luta dos mineiros na Almina não faz sentido na Almina por tratar-se de 

uma empresa privada. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tomou também a palavra o membro José Baião que enumerou alguns 

aspetos que lhe parecem preponderantes na defesa dos interesses dos 

trabalhadores da mina, que lutam por melhores condições de trabalho, de saúde e 

salariais, e na manutenção de um clima de paz social em Aljustrel. -------------------------  

 ---------- Em seguida o membro Renato Paulo, em seguimento das anteriores 

declarações referiu que teria de intervir por um imperativo de consciência, por 

considerar que as palavras do membro João Afonso pareciam inculcar a ideia de 

que eram os mineiros os únicos responsáveis por uma eventual quebra da paz 

social, ideia que considerou errada por considerar que estes apenas travam uma luta 

justa por melhores salários e melhores condições de trabalho; mais referiu que se os 

mineiros lutavam de um lado seria porque encontravam oposição por parte da 

empresa do outro lado; mais referiu que a moção em causa não significaria uma 

ingerência numa empresa privada por considerar que, pese embora a Almina seja, 

de facto, uma empresa privada, uma sociedade anónima, dado que esta empresa 

desenvolve a sua atividade comercial ao abrigo de um contrato de Concessão por 

via do qual explora recursos públicos no subsolo de Aljustrel, sempre terá de 

sujeitar-se a ver a sua atuação sindicada. Referiu também a propósito que gostaria 

de poder ter acesso ao respetivo contrato de Concessão por considerar importante 

perceber quais foram as contrapartidas ou as obrigações a que aquela empresa se 

comprometeu tendo em vista beneficiar dessa concessão para se perceber se as 

está a cumprir. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente, fez uma descrição, daquilo que é a sua opinião sobre os 

desenvolvimentos da Mina nos últimos vinte cinco anos, dificuldades; Más e boas 

decisões; Situação no presente e perspectivas futuras. Referiu também que quando 

oportuno pretendia reunir com o Sindicato e com a Empresa e fez ainda um 

comentário aos pontos apresentados na moção, às responsabilidades acrescidas do 

Órgão Assembleia Municipal, afirmando que seriam essas a base da sua declaração 

de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- O membro Manuel Nobre frisou ainda que o objetivo desta Moção é que esta 

Assembleia Municipal se solidarize com a luta dos trabalhadores mineiros, e é isso 

que temos de definir aqui. Os trabalhadores mineiros precisam de sentir força e o 

apoio da Assembleia Municipal de Aljustrel, precisam de saber se a Assembleia está 

ao lado deles. Nós, tendo em conta as reivindicações plasmadas no pré aviso de 

greve e nos vários comunicados que o sindicato mineiro fez em torno desta matéria, 

estamos solidários com as razões dos trabalhadores mineiros. ------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a moção obteve 10 votos contra, 1 abstenção e 1 voto 

a favor da bancada do PS e 7 votos a favor da bancada da CDU. ---------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal apresentou a seguinte declaração 

de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  A Presidência da Assembleia Municipal é um cargo de responsabilidade 

acrescida, assim como o é para todos os membros da Assembleia Municipal em que 

um dos seus deveres é contribuir para a observância da constituição e das leis 

habilitantes, assim como exercer os demais poderes e competências que lhe serão 

atribuídos pelas mesmas.--------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim e no que me respeita, qualquer decisão que tome, deve ser sempre 

que possível devidamente sustentada, com base nos Princípios Gerais da Atividade 

Administrativa, da legislação e de informações que entenda avaliar, auscultar, 

verificar, observar, etc. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste caso e avaliando a Moção apresentada pela CDU, rejeito os cinco 

primeiros parágrafos e subscrevo com ligeiras alterações, não alterando o seu 

sentido os restantes. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Parágrafo, refere “ Após a mais recente concessão das antigas Pirites 

Alentejanas, sob o Pretexto do desenvolvimento do Concelho e da Região “ .  

Pretexto significa – Desculpa ; justificativa apresentada para omitir os reais motivos 

de alguma coisa. Ou seja a Moção quer dizer claramente que a Concessão era para 

desenvolver o Concelho, mas não o fez, foi um Pretexto, mas não houve 

desenvolvimento. Isto claramente não é verdade e é escrito de forma directa. 

Portanto não pode ser aceite a sua inclusão numa Moção uma referência que não 

corresponde à realidade, em minha opinião. -------------------------------------------------------  
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 ---------- 2º Parágrafo refere “ Condições de segurança abaixo do mínimo exigível “. 

Abaixo do mínimo exigível é grave, quando estamos a falar num sector de alto risco, 

com entidades com competência (ACT) e responsáveis, para proceder à fiscalização 

e com procedimentos legais obrigatórios. Podemos estar a afirmar situações, onde 

podemos ser acusados pelas afirmações que fazemos, não compatível com os 

princípios gerais da Atividade Administrativa.  -----------------------------------------------------  

 ---------- 3º Parágrafo, refere por exemplo entre outras afirmações “ Presume-se que 

a lei não esteja a ser cumprida …..” A Assembleia Municipal, o seu Presidente e os 

seus Membros não podem tomar posições em pressupostos, suposições. Vamos ter 

sim que avaliar, promover audiências para ter a certeza da posição a tomar.  -----------  

 ---------- 4º e 5º Parágrafos é necessário avaliar e certificar-se com factos concretos e 

evidências aquilo que é dito, pois os Princípios gerais da atividade administrativa são 

claros, nomeadamente os princípios da Proporcionalidade; Da razoabilidade; Da 

Participação, onde o dever de audiência para formar decisões é uma realidade; da 

Responsabilidade, onde a administração pública responde pelos danos causados no 

exercício da sua atividade. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto estes cinco parágrafos, da forma como estão escritos, 

devem ser rejeitados em minha opinião, podendo colocar mesmo em causa os 

Membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  

Relativamente, ao restante da moção o Presidente da assembleia Municipal apoia, 

concorda na generalidade e apela ao seguinte: ---------------------------------------------------  

 ---------- - Normalização das relações de trabalho na empresa e rápida solução dos 

conflitos laborais que opõem os trabalhadores e as empresas em causa, valorizando 

a paz social e definir que o Presidente da Assembleia Municipal é defensor 

intransigente dos entendimentos, dos consensos e do diálogo; ------------------------------  

 ---------- - Reconhecer que os trabalhadores da Mina de Aljustrel têm o direito a 

reinvidicar a melhoria dos salários e demais matérias de expressão pecuniária, 

assim como o direito à negociação das suas condições laborais; ----------------------------  

 ---------- - Melhoria contínua das condições de saúde, segurança no trabalho; -----------  

 ---------- -Que as empresas reconheçam o direito à negociação com os legítimos 

representantes dos trabalhadores. --------------------------------------------------------------------         
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 ---------- E acrescenta ainda que a exploração mineira, deve ser acompanhada do 

aumento da qualidade de vida da população, quer por via da dinamização da 

economia local, quer sobretudo por via da distribuição de riqueza gerada pelos 

justos salários dos trabalhadores, salvaguardando boas condições de saúde e 

ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  O Presidente da Assembleia Municipal, Manuel Joaquim Batista Ruas, 29 

de dezembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto, subscrita por 

alguns dos seus eleitos, conforme documento anexo. ------------------------------------------  

 ---------- “A exploração dos recursos geológicos do concelho deve ser acompanhada 

do aumento da qualidade de vida da população, quer por via da dinamização da 

economia local, quer sobretudo por via da redistribuição de riqueza gerada pelos 

justos salários dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os recursos públicos colocados ao serviço desta exploração mineira devem 

servir para garantir que, as Minas de Aljustrel são o garante da justa repartição dos 

dividendos da exploração e de uma atividade económica sustentável a todos os 

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

 ---------- Tendo os eleitos nesta Assembleia Municipal tomado conhecimento da Luta 

dos trabalhadores da Almina e da EPDM, por via das ações públicas que ocorreram 

recentemente, e reconhecendo o papel preponderante que a exploração mineira tem 

no concelho de Aljustrel, e em particular na Vila de Aljustrel, a Assembleia Municipal 

apela à rápida solução dos conflitos laborais que opõem os trabalhadores às 

empresas aqui instaladas, na defesa das condições de trabalho e segurança justas e 

dignas, apelando à intervenção dos organismos públicos para mediar o conflito, 

solidarizando-se com todas as medidas que concorram para procura da manutenção 

da paz social, a bem dos interesses dos trabalhadores e das empresas.” ----------------  

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

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

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

 ----------  Neste período houve as intervenções dos munícipes Rui Reis, José 

Candeias e Rui Nunes. -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Munícipe Rui Reis:  ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este cidadão pediu a palavra mostrando-se satisfeito com a intervenção do 

Sr. Presidente da Assembleia, em relação às diligências já efetuadas desde a sua 

entrada em funções, no que concerne à qualidade do ar em Aljustrel, apresentado 

um documento, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------- 

 ---------- “Exmos Senhores, Todos sabem que o tema “Pó da Mina”, anda no ar 

sensivelmente desde 2009. Em outubro de 2013, quatro anos após se ter começado 

a sentir o problema, um grupo de cidadãos que se juntou com o único objetivo de 

sensibilizar a população e as entidades competentes para um possível problema de 

saúde pública, colocou em circulação em Aljustrel um abaixo assinado que juntou 

cerca de oito centenas de assinaturas. O grupo de cidadãos, do qual fiz parte, 

decidiu reunir com a Autarquia e com a Administração da Almina, sendo que dessas 

reuniões resultou um comprometimento por parte da empresa para tentar minimizar 

o problema e um comprometimento por parte da Autarquia para acompanhar e se 

possível, em articulação com a Almina divulgar as ações levadas a cabo para 

diminuir a emissão de poeiras. No entanto, foi consensual que um importante passo 

a dar para tranquilizar a população, seria cumprir os requisitos legais em termos 

ambientais, ou seja, neste caso concreto monitorizar a qualidade do ar e divulgar os 

resultados. A autarquia mostrou-se disponível para diligenciar no sentido de ser 

efetuada a respetiva monitorização e para divulgar os resultados no boletim 

municipal caso os testes efetuados tivessem suporte credível.  ------------------------------  

 ---------- Em outubro de 2014, um ano depois das reuniões e da entrega do abaixo 

assinado, dirigi-me à autarquia, por escrito, em meu nome pessoal, enquanto 

cidadão interessado, livre e de pleno direito, para saber em que ponto estava a 

situação. Foi-me transmitido que a autarquia continuava a acompanhar de forma 

próxima o problema e dentro das suas competências todos os assuntos ambientais. 

Não me foi transmitida qualquer informação adicional. ------------------------------------------  

 ---------- Passados oito anos desde que o problema foi identificado, quatro desde a 

circulação do abaixo assinado, a população continua sem ter acesso aos resultados 

relativos à monitorização da qualidade do ar.  -----------------------------------------------------  
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 ---------- Recentemente obtive a informação de que existe um relatório emitido pela 

CCDR, relativo à monitorização da qualidade do ar, relatório esse, datado de outubro 

de 2016. Neste âmbito, solicito ao Sr. Presidente da Câmara que se pronuncie sobre 

o motivo pelo qual o relatório ainda não foi divulgado bem como às Bancadas dos 

dois partidos que, caso considerem o interesse deste assunto se posicionem acerca 

do mesmo”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida, foi pelo Sr. Presidente da Câmara solicitada a palavra a fim de 

prestar os devidos esclarecimentos ao cidadão que interveio. --------------------------------  

 ---------- No que diz respeito à situação identificada da qualidade do ar em Aljustrel, a 

autarquia tem ao longo dos anos acompanhado de perto todas as legítimas 

preocupações da população diligenciado, desde junho de 2013, em todos os 

organismos públicos, a monitorização desta e de outras situações, pelo que 

considera inaceitáveis as declarações proferidas, que transmitem a ideia de que a 

Autarquia nada tem feito nesta área, quando pelo contrário tem tido uma atitude 

ativa e interventiva, sempre na defesa dos interesses da população, sem causar 

alarmismos sociais, com um assunto de delicada importância. Referiu ainda o Sr. 

Presidente da Câmara que esta autarquia só obteve os dados oficiais relativos ao 

estudo da qualidade do ar, solicitado pela câmara municipal à Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, (CDDR) em novembro de 

2017, sendo estes prontamente disponibilizados à Assembleia Municipal, estando 

disponíveis para os disponibilizar à população, assim que os eleitos tenham 

conhecimento do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Munícipe José Candeias: -------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe José Candeias, enquanto jornalista do Movimento APA 

(Movimento Aljustrel pelo Ambiente), solicitou a palavra para referir igualmente o 

problema da qualidade do ar em Aljustrel. Iniciou a sua intervenção com um 

enquadramento estatístico que demonstra que existe uma incidência de cancros no 

concelho de Aljustrel muito superior à média nacional e regional, sobretudo linfomas, 

o que segundo ele pode ter duas explicações: ou está relacionado com o facto de 

entre a população haver um grande número de mineiros e ex-mineiros ou pode estar 

relacionado com as “poeiras negras”, e daí a necessidade de realização de estudos 
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sobre o estado de saúde da população, continuando a questionar a autarquia sobre 

a existência de um relatório realizado pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, e por qual a razão que o documento lhe 

parecia secreto, dado que o mesmo ainda não tinha sido divulgado. Elencou ainda 

uma série de indicadores que do seu ponto de vista são alarmantes em relação à 

perigosidade do ar que se respira em Aljustrel, incitando a câmara municipal e em 

particular o seu presidente, em tomar uma reação pública que segundo lhe parece 

ainda não foi tomada. No decurso da sua intervenção, disponibilizou-se para 

colaborar no que fosse necessário para solucionar o problema, questionando 

também sobre o aproveitamento do quadro comunitário de apoio para fazer face á 

diminuição dos impactos ambientais da exploração mineira. Por fim e referindo o 

Relatório da CCDR sobre a qualidade do ar em Aljustrel, o munícipe José Candeias, 

considerou ainda que o mesmo se mostra incompleto por não contemplar a análise 

química das poeiras e por não observar o disposto no Regulamento 1357/2014 da 

Comissão Europeia e revelou o documento em causa à Assembleia Municipal, 

disponibilizando uma cópia, que foi recolhida pelo membro da bancada da CDU, 

José Baião. O Presidente da Assembleia interferiu, informando os presentes que 

qualquer documento fornecido pelo público à Assembleia, deve ser entregue à 

mesa, ainda mais quando se trata de um documento que o Presidente já tinha 

afirmado que tinha consigo e que estava disponível para consulta e que o 

disponibilizava quando se certifica-se da sua competência para o fazer, tendo em 

conta os resultados normais do relatório.  ----------------------------------------------------------  

---- ------  De seguida, e no seguimento das declarações proferidas pelo munícipe 

José Candeias, o Sr. Presidente da Câmara tomou a palavra para voltar a referir 

todas as diligências que a autarquia tem efetuado desde 2013, a fim de acompanhar 

esta situação, que não é da responsabilidade fiscalizadora das autarquias, mas sim 

da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), da CCDR e de outros organismos do 

Estado Central. Referiu ainda o Sr. Presidente da Câmara, que no que respeita às 

preocupações evidenciadas com a saúde dos cidadãos, este tem sido um assunto 

devidamente acompanhado e analisado em diversos fóruns nomeadamente no 

conselho consultivo da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Os dados 
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relativos a situações de saúde, nomeadamente a proeminência de cancros nos 

cidadãos de Aljustrel, apesar de preocupante, não representam por estas entidades 

nenhuma relação causa-efeito. Estando a autarquia a acompanhar esta situação 

com a devida descrição, o que não pode traduzir de modo algum a ideia de inércia 

ou menorização do assunto. Relativamente às ideias de não aproveitamento dos 

fundos comunitários para a menorização dos impactos ambientais da mina, na 

população de Aljustrel, o Sr. Presidente da Câmara referiu que nesse contexto os 

instrumentos apresentados, estão direcionados para outro tipo de intervenções, não 

estando de todo afastadas a possibilidade de numa reprogramação de fundos ser 

efetuada alguma intervenção neste sentido. -------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda na sequência das diversas afirmações, e uma vez que a CCDR 

solicitou reserva na divulgação inicial dos resultados preliminares do relatório 

efetuado, o Sr. Presidente da Câmara verificou com estupefação, como é que um 

munícipe consegue ter o referido relatório, questionando o mesmo sobre a origem do 

documento ora apresentado.---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente ao acesso ao relatório da CCDR o munícipe José Candeias, 

revelou que teve acesso ao mesmo por fonte anónima, enquanto jornalista do 

Movimento APA.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- Em seguida o Sr. Presidente da Câmara, referiu que iria verificar junto da 

CCDR no sentido de saber como é feita a divulgação de documentos de 

responsabilidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------- De seguida tomou da palavra o membro Renato Paulo tendo no uso dela, 

sugerido ao Presidente da Câmara para aproveitar a ocasião e solicitar também a 

essa entidade que complementasse o relatório por considerar que este é incompleto 

por não contemplar a análise química das poeiras; mais afirmou que mais importante 

do que saber-se se as poeiras são ou não em quantidade excessiva é conhecer-se a 

composição química das poeiras pois só com essa informação se poderá aferir da 

sua perigosidade para a saúde dos Aljustrelenses.---------------------------------------------- 

 ---------- Munícipe Rui Nunes: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Rui Nunes referiu que muito lhe entristece assistir a esta sessão, 

pois parecem existir barreiras de um lado e de outro, e parece que esta Assembleia 
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não quer o mesmo para os filhos da terra. Parece-me não ser este o objetivo de uma 

Assembleia, deverão estar aqui por todos e em prol do concelho de Aljustrel.   ---------  

 ---------- Antes de se passar ao ponto seguinte, e como já passava da meia-noite, 

entrando-se no dia seguinte, o Sr. Presidente pediu autorização para prosseguir a 

sessão, situação que foi prontamente viabilizada pelos membros da mesma.----------- 

 ---------- B2 – Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2017- 2021. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi apresentada a proposta de 

Regimento da Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021. ---------------------------  

 ---------- Antes de se passar à discussão do ponto, e face ao adiantar da hora, a 

deputada Lélia Pancada, solicitou autorização para se ausentar da sessão por 

motivos de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Retomados os trabalhos, prestados os esclarecimentos, e analisadas 

algumas propostas de alteração, passou-se à votação, tendo a Assembleia 

Municipal deliberado por unanimidade aprovar a proposta de Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021. ----------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2018. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles e 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. ---------------------------------   

 ---------- Sobre este assunto foram por ambas as bancadas tecidas algumas 

considerações que se consubstanciam resumidamente nas declarações de voto 

entregues, por ambas as bancadas. Antes de se proceder à votação, o Senhor 

Presidente da Câmara e a propósito do quadro de pessoal da autarquia, proferiu 

para a ata uma saudação ao funcionário Fernando Castanho Leal, entretanto 

aposentado, pela sua dedicação ao serviço da autarquia no exercício das suas 

funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Colocados à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 11 

votos a favor por parte da bancada do PS e 7 abstenções por parte da bancada da 
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CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o 

ano de 2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

para 2018, o primeiro ano do terceiro mandato do Partido Socialista na condução 

dos destinos do Município de Aljustrel, não vão ao encontro das necessidades 

efetivas do concelho, nem dos reais anseios das populações. -------------------------------  

 ---------- O entusiasmo do anúncio de milhares de euros vindos dos fundos 

comunitários no anterior orçamento (por coincidência no ano de eleições 

autárquicas), à custa do marcar passo a que o concelho se habituou nos últimos 

anos no aguardar dos fundos comunitários, como se a ação da Câmara se 

resumisse ao que as orientações de Bruxelas determinam, continua a condicionar o 

desenvolvimento do concelho, como se pode comprovar nos documentos para 2018. 

Como é referido no preâmbulo das GOP, há uma redução das despesas de 

investimento relativamente ao ano anterior, ano de eleições autárquicas, redução 

justificada pelas ações em curso relacionadas com iniciativas e projetos apoiados 

pelos fundos comunitários, e que agora transitam, algumas destas iniciativas, para 

as despesas correntes, dado o seu perfil imaterial. Em suma, este documento segue 

de forma quase cega os desígnios das instâncias europeias e não as necessidades 

do concelho ou as pretensões das populações. ---------------------------------------------------  

 ---------- Afirma-se também, que há um aumento das despesas com pessoal, fruto do 

“aumento da remuneração mínima mensal garantida, valorizações e acréscimos 

remuneratórios, entre outros”, argumentação que demonstra a ilusória visão de 

quem pretere que o município esteve durante anos a arrecadar parte dos salários de 

trabalhadores, que desde 2009 não eram atualizados, e que os mapas de pessoal 

devem estar adequados à dimensão do respetivo município, logo, deveria o 

orçamento municipal acautelar a reposição e normalização salarial em curso 

determinada pelo Governo. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º3/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 
17 
 

fundamentais para o concelho, arrastam-se sem terem qualquer execução, 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. Ou ainda, a título de exemplo, a proposta de 

derrama, apresentada pelos eleitos da CDU na Assembleia Municipal, que previa 

discriminações positivas para quem se queria instalar em Aljustrel e aí desenvolver a 

sua atividade, proposta essa que não teve acolhimento por parte da maioria PS. ------  

 ---------- No que concerne aos eixos estratégicos definidos para o ano de 2018, 

ressalta a estratégia do momento, a tática das disponibilidades da União Europeia, a 

estratégia da gestão corrente e do “mais do mesmo”. No entanto, é de ressalvar 

ainda neste capítulo, a referência à adequação dos serviços municipais às 

“crescentes transferências do Estado”, sem contudo nunca se fazer menção às 

necessárias contrapartidas financeiras que deverão acompanhar essas “crescentes 

transferências”, fator determinante para a verdadeira descentralização. -------------------  

 ---------- Ainda no Eixo 1, são feitas referências à modernização dos serviços e 

valorização do “bom desempenho e o mérito”, o que não deixa de ser curioso, 

tratando-se de um município que durante largos anos não aplicou, como era a sua 

obrigação, a avaliação do desempenho aos seus trabalhadores, impossibilitando, por 

essa via, a valorização e o mérito através do sistema integrado de avaliação do 

desempenho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em relação às referências das políticas sustentáveis e do crescimento do 

tecido económico e empresarial, por mais uma vez, o discurso se mantém no campo 

da retórica. Não há correspondência entre o que é descrito nestes capítulos e o que 

na prática a câmara se propõe a fazer. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O constante adiar da construção de uma variante rodoviária externa à Vila, 

obra fundamental para o desenvolvimento da atividade económica e para a criação 
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de condições de intervenção e valorização do centro urbano da vila de Aljustrel. Ao 

mesmo tempo, e apesar do parlatório, a Câmara continua a protelar a mais que 

urgente ampliação da zona industrial de Aljustrel, infraestrutura fundamental para a 

atração de novos investimentos empresariais, e que se encontra esgotada há quase 

oito anos. Da mesma forma, constata-se que não será ainda em 2018 que iniciarão 

as obras da zona de atividades económicas de Ervidel, apesar desta estratégica 

infraestrutura de apoio ao desenvolvimento económico vigorar desde 2010 nos 

sucessivos orçamentos da Câmara. Esta situação está a penalizar fortemente esta 

freguesia e o concelho, no que respeita à fixação de investimento e de atropelos em 

matéria de ordenamento do território. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente às receitas, o orçamento de 2018, continua a insistir em 

onerar as famílias e empresas do concelho essencialmente à custa do aumento dos 

impostos indiretos; a comprovar esse fato a recente rejeição, por parte dos eleitos do 

PS, das propostas da CDU, que determinava a redução do IMI para a taxa mínima. 

Ainda o aumento, já anunciado, das tarifas do consumo da água, a cobrar aos 

munícipes, são outro exemplo. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 2,5% do total das despesas orçamentais nos serviços auxiliares 

de ensino, sendo que 3/4 desta afetação destina-se a gastos com a alimentação e 

transporte de alunos, o que é uma obrigação da câmara. --------------------------------------  

 ---------- Ao analisarem-se as propostas de intervenções, reparações e aquisição de 

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

do total das despesas orçamentais. Esta verba é praticamente toda absorvida pela 

requalificação do bloco C, intervenção que merecia outra análise, quer ao nível dos 

custos inerentes à remoção da cobertura por empresas da especialidade, visto ser 

um potencial foco de amianto (material proibido e nocivo para a saúde não só dos 

trabalhadores, como da comunidade escolar), e por outro lado faltou a natural 

discussão em torno do futuro rede escolar, nomeadamente naquilo que o tempo já 

nos provou ter sido um erro, o encerramento das escolas de proximidade e a 

consequente deslocação dos alunos para as escolas de acolhimento. ---------------------  
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 ---------- Quanto à extensão de saúde de Rio de Moinhos, velha aspiração da 

população daquela aldeia, a mesma não vem sequer vertida nos documentos 

provisionais, sem qualquer justificação. -------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 que nem chega a 1% 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. --------------------------------------------------------  

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

tem a fazer, pois salvo raras exceções, as estações de tratamento de águas 

residuais (ETAR), que dependem da Câmara Municipal de Aljustrel, há vários anos 

que não desempenham a sua função, dado o avançado estado de degradação das 

mesmas (situação denunciada por diversas vezes pelos eleitos da CDU nos diversos 

órgãos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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. Foi publicado recentemente o 

relatório anual do setor das águas de consumo pela entidade reguladora (ERSAR), 

onde mais uma vez a entidade Câmara Municipal de Aljustrel apresenta ao nível de 

toda a zona sul o pior desempenho em matéria da qualidade da água que fornece 

aos seus munícipes. Esta situação já se tornou recorrente, sendo a entidade gestora 

que permaneceu com o mau desempenho de anos anteriores, em contraste com 

outras 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. 

 ---------- O executivo municipal deveria, isso sim, analisar e propor soluções 

conducentes para que definitivamente se debelem as anomalias registadas. Nesse 

sentido, os vereadores da CDU já propuseram, em sede de discussão das GOP, 
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verbas significativas para este importante setor, garantindo de forma faseada a 

reabilitação da rede através de um plano de intervenção alargado a todo concelho, 

de forma a eliminar as recorrentes roturas, e contribuindo assim para melhoria da 

qualidade da água disponibilizada 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 adiar, mais 

uma vez, a sua urgente ampliação, situação que merecia uma atitude mais 

responsável. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

GOP, excecionando-se a obra em curso do Centro de Documentação Local de 

Aljustrel, apenas provêm 1% do total das despesas orçamentais para a cultura, 

adiando mais uma vez a construção do tão necessário e eternamente prometido 

Centro Cultural de Messejana. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- No campo desportivo, é lamentável que a Câmara tenha anunciado por 

diversas vezes início das obras de substituição do piso sintético do estádio Municipal 

e que o mesmo continue a ser adiado para um momento posterior. Não é aceitável 

que esta responsabilidade do município não se efetive de uma vez por todas, e se 

continue a assistir, ano após ano, à degradação deste importante equipamento 

desportivo municipal e às consequentes implicações negativas para a prática 

desportiva. Ao mesmo tempo, criticamos que não estejam quaisquer investimentos 

previstos ao nível da aplicação de relva sintética nos campos desportivos das 

freguesias, de forma faseada, como atempadamente propuseram os eleitos da CDU. 

 ---------- 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. A comprovar isso sublinhamos a verba irrisória destinada à reparação e 

melhoramento de caminhos vicinais, onde a disponibilidade prevista não vai além 

dos €10.000, isto é, apenas 0,1% do total das despesas orçamentais é atribuído à 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 
 

ATA N.º3/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29 DE DEZEMBRO DE 2017 
21 
 

manutenção destes caminhos, o que é manifestamente insuficiente tendo em conta 

o grande número de vias com esta tipologia; num concelho com uma vasta área 

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

investimentos e perspetivas 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda no que concerne à conservação das estradas municipais, o cenário 

não é muito diferente, a falta de conservação e manutenção das vias municipais é 

uma realidade bem visível e bem sentida por todos os que circulam no seu dia-a-dia 

pelo concelho de Aljustrel, encontrando com facilidade estradas a necessitarem de 

intervenção, quer ao nível do pavimento, das valetas, das bermas, das obras de arte 

ou dos taludes, havendo mesmo estradas municipais onde a degradação é tal que 

estão praticamente intransitáveis. No entanto, a percentagem afeta a este 

investimento são de uns meros 0,7% do total das despesas orçamentais. ----------------  

 ---------- 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 se vai manter para 2018. 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 

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

 ---------- Também nesta matéria, os deputados eleitos pela CDU na Assembleia 

Municipal de Aljustrel, desde bem cedo, solicitaram esclarecimentos e informação 

específica sobre a fórmula de cálculo utilizada para a definição das verbas a atribuir 

a cada junta de freguesia do concelho, bem como os critérios adotados pelo 

executivo municipal que têm servido de base para as transferências, através dos 
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protocolos de descentralização de competências (contratos interadministrativos 

/acordos de execução) da Câmara Municipal para as Juntas de Freguesia, 

esclarecimentos estes que não chegaram a ser facultados, apesar da insistência 

(desconhece-se se por falta de empenho ou por inexistência de tais critérios). ----------  

 ---------- Consideramos portanto, estarmos limitados na nossa atuação ou impedidos 

de exercer de forma eficaz o nosso papel, por insuficiência ou falta de informação, 

nomeadamente na possibilidade de compreender como é feita a distribuição das 

verbas, de forma a podermos contribuir para a melhoria e otimização das variáveis, e 

dos desequilíbrios existentes, que determinam a atribuição das competências e dos 

valores de transferir para cada uma das juntas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à proposta de Mapa de Pessoal para 2018, a qual deverá ser 

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

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, situação ímpar no contexto dos 

concelhos vizinhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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. Já no caso em que a comparação é feita entre o número de 

técnicos superiores e as receitas correntes do município, Aljustrel tem dificuldade em 

encontrar paralelo com outros municípios, dado o elevado número de técnicos 

superiores em termos percentuais, pelo que não se entende esta opção do executivo 

municipal em criar mais 10 novos lugares de técnicos superiores, sendo que 8 são 

por tempo indeterminado e 2 são a termo. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda no que respeita às vagas a criar, de salientar a desnecessária 

abertura de vaga de mais um engenheiro civil, nos quadros da autarquia, tendo em 

conta que existem recursos que estão a ser subaproveitados, de forma deliberada. ---  

 ---------- Ao mesmo tempo a Câmara não prevê criar um único lugar para assistente 

operacional, tendo o executivo municipal já reconhecido, por diversas vezes, a falta 

de operacionais nas mais diversas áreas, e justificando esta opção com a legislação 
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em vigor. No entanto é de estranhar agora a criação de vagas para os técnicos 

superiores, e os assistentes operacionais não estarem contemplados, situação que 

comprova também por esta via as erróneas e insensatas opções políticas da atual 

maioria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em síntese, esta proposta de mapa de pessoal para 2018 mantém as 

reconhecidas insuficiências quanto ao número de assistentes operacionais, agrava a 

precariedade laboral ao anuir a existência de trabalhadores com contratos a termo 

certo há mais de dez anos, frustrando a possibilidade de muitos trabalhadores que, 

com dedicação e certamente com competência, virem a entrar numa carreira, para 

que possam perspetivar o seu futuro com a segurança que merecem, e aumenta em 

15% o número de vagas para técnicos superiores, o que representa em média, 3 

assistentes operacionais por cada técnico superior, opção injustificável, claramente 

perversa e criticável do ponto de vista político e dos princípios mais elementares da 

boa gestão, e até da natureza de classe que a mesma compreende. ----------------------  

 ---------- 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 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 várias 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 2018, 

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

 ---------- Aljustrel, 29 de dezembro de 2017, Os deputados eleitos pela CDU na 

Assembleia Municipal de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A bancada do PS apresentou a seguinte declaração de voto:  ---------------------  

 ---------- “Os eleitos do PS à Assembleia Municipal votam favoravelmente os 

documentos previsionais para 2018, tendo por base a estratégia delimitada que 

assenta em eixos que se consideram de relevância para o desenvolvimento do 

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

 ---------- A Educação, a Qualificação, Promoção da cidadania e identidade cultural; 

 ---------- A solidariedade e coesão social nas comunidades locais; ---------------------------  

 ---------- A Diversificação e crescimento do tecido económico e empresarial; -------------  

 ---------- As Políticas sustentáveis de habitação e serviços coletivos. ------------------------  

 ---------- Consubstanciam-se em políticas públicas municipais que concorrem para 

um concelho mais dinâmico e que cada vez mais se afirma no panorama regional, 

como é exemplo a elevadíssima taxa de execução das candidaturas aos fundos 

comunitários disponíveis no âmbito do Portugal 2020, sendo ao nível da NUT II, o 

concelho que lidera essa execução. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por isso, e porque nos revemos nas prioridades enunciados nos 

documentos, nomeadamente na manutenção da descentralização de competências 

para as freguesias como garante da distribuição da ação municipal de forma 

uniforme em todo o concelho, votamos favoravelmente. ---------------------------------------  

  --------- Aljustrel, 29 de dezembro de 2017, os deputados eleitos pela bancada do PS 

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

 ---------- B4 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação 

das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Proteção Civil de 

Aljustrel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

proposta: “A Proteção Civil é a atividade desenvolvida pelo Estado, Regiões 

Autónomas e Autarquias Locais, pelos cidadãos e por todas as entidades públicas e 

privadas com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações de 

acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as 

pessoas e bens em perigo quando aquelas situações ocorram. ------------------------------  

 ---------- A atividade de Proteção Civil tem carácter permanente, multidisciplinar e 

plurissectorial, cabendo a todos os órgãos e departamentos da Administração 
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Pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma 

descentralizada, sem prejuízo do apoio mútuo entre organismos e entidades do 

mesmo nível ou proveniente de níveis superiores. -----------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez, a Comissão Municipal de Proteção Civil é o organismo que 

assegura que todas as entidades e instituições de âmbito municipal imprescindíveis 

às operações de proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 

decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os 

meios considerados adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto.-------   

 ---------- Assim, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel, em relação a 

este ponto concreto da ordem de trabalhos, destinado à eleição do Presidente de 

Junta de Freguesia para representação das freguesias do concelho na Comissão 

Municipal de Proteção Civil de Aljustrel, entendem que esta Comissão deveria 

integrar todos os Presidentes de Junta do concelho, tendo em conta que em matéria 

de proteção civil cada Freguesia tem especificidades próprias, sendo vantajoso para 

esta Comissão a participação de todos. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 29 de Dezembro de 2017, os eleitos da CDU na Assembleia 

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

 ---------- O Sr. Presidente da Assembleia Municipal por sua vez salientou que 

conforme informado na última sessão, tinha retirado este ponto previsto na ordem de 

trabalhos da Assembleia anterior, por considerar, face às novas competências das 

freguesias e aos objetivos desta Comissão, que fazia todo o sentido os quatro 

Presidente de Junta incorporarem a mesma. Nesse sentido reuniu também com o 

Técnico da Proteção Civil para troca de opiniões. No entanto, a legislação prevê 

apenas a nomeação de um Presidente de Junta para representante das Freguesias 

do concelho. Salientou ainda, que oportunamente iria tomar diligências nesse 

sentido., ou seja, que todos os Presidentes de Junta integrem essa Comissão. ---------  

 ---------- De seguida distribuídos os boletins de voto por cada um dos membros da 

Assembleia Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição do 

representante da Juntas de Freguesia na Comissão Municipal de Proteção Civil de 

Aljustrel, passou-se à votação. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entraram na urna dezoito votos, obtendo-se o seguinte resultado: ---------------  
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 ---------- 11 votos  a favor do Presidente da Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos, Rui Pedro da Silva Faustino. -------------------------------------------------------------   

 ---------- 1 voto a favor da Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Cristina 

Isabel Ferreira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6 votos em branco. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, verificou-se que foi eleito para representar as freguesias do concelho, 

na Comissão Municipal de Proteção Civil de Aljustrel, o Presidente da Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos, Rui Pedro da Silva Faustino. -------------------------  

 ---------- Após a eleição, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos comprometeu-se a reunir atempadamente sempre que haja uma reunião 

da Comissão Municipal de Proteção Civil, com os restantes Presidentes de Juntas, 

por forma a que todos possam participar na discussão dos assuntos, levando à 

Comissão aquilo que cada Junta de Freguesia considere relevante para o exercício 

das suas funções, na prossecução da salvaguarda do interesse público. -----------------   

 ---------- B5 – Apreciação e votação do Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios (PMDFCI). --------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido para apreciação e discussão. 

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

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). -----------------------  

 ---------- 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 deputado Manuel Nobre referiu que lamentava o fato de nada vir 

plasmado nos documentos previsionais acerca das acessibilidades, e como tal a 

bancada da CDU apresentou a seguinte recomendação:  -------------------------------------  

 ---------- Recomendação – Acessibilidades -------------------------------------------------------  

 ---------- O tema das acessibilidades aos espaços públicos foi abordado na última 

reunião de Assembleia Municipal por a iniciativa do público presente, é impossível 

deixar este assunto como elemento secundário para as reuniões deste órgão 

autárquico. No Decreto-Lei nº163/2006, de 8 de Agosto, Regime da Acessibilidade 

aos Edifícios e Estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios 
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habitacionais, refere “A promoção da acessibilidade constitui um elemento 

fundamental na qualidade de vida das pessoas, sendo um meio imprescindível para 

o exercício dos direitos que são conferidos a qualquer membro de uma sociedade 

democrática, contribuindo decisivamente para um maior reforço dos laços sociais, 

para uma maior participação cívica de todos aqueles que a integram e, 

consequentemente, para um crescente aprofundamento da solidariedade no Estado 

social de direito”. Observando os espaços públicos do nosso concelho, em matéria 

de acessibilidade, verifica-se que alguns edifícios manifestam um acesso pouco 

adequado por qualquer cidadão portador de mobilidade reduzida. Sejam eles 

crianças, jovens, adultos ou idosos, as suas características exigem uma atenção 

redobrada por parte da autarquia para que os dias destas pessoas sejam mais 

funcionais e não lhes retirem a vontade de sair à rua por o sentido de impotência 

que surge ao aceder a algum serviço público.  ----------------------------------------------------  

 ---------- Alguns espaços públicos, por exemplo: ---------------------------------------------------  

 ---------- Ação social- é importante salientar a rampa que existe no edifício para 

aceder à porta do edifício, mas até chegar à respetiva rampa, deparamo-nos com 

alguns obstáculos, a subida do passeio, os degraus na entrada do edifício; --------------  

 ----------  Piscinas municipais- Existe uma rampa com uma inclinação elevada; 

 ---------- Oficinas de Animação - A entrada do edifício não tem rampas de acesso. 

 ---------- Pavilhão Municipal- Na entrada principal é ausente as rampas de acesso à 

entrada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Museu Municipal- Talvez algumas pessoas com estas características não o 

conheçam, a entrada principal não está apetrechada de qualquer rampa, de seguida 

temos uma extensão significativa de calçada que não ajuda a deslocação e de 

seguida temos mais alguns degraus para chegar à primeira sala do museu; A 

simples tarefa de acesso a alguns ecopontos distribuídos na vila de Aljustrel, torna-

se uma tarefa impossível de realizar porque existem alguns degraus para ultrapassar 

antes de chegar ao devido contentor; Esta recomendação tem como objetivo 

resolver algumas limitações que são evidentes no concelho, com a máxima 

importância de sensibilizar o órgão autárquico e todos os aljustrelenses, para que os 

acessos aos diferentes espaços sejam um direto de todos, sem exceção daqueles 
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que por alguma razão tenham alguma limitação em matéria de mobilidade, ao 

mesmo tempo impedir que este assunto não caia no esquecimento da Câmara 

Municipal, mas também de todos nós. ---------------------------------------------------------------  

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

Aljustrel, 29 de Dezembro de 2017 -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por sua vez o Sr. Presidente da Câmara referiu que o Município de Aljustrel 

encara esta questão com sensibilidade, e ainda que tenhamos alguns obstáculos a 

ultrapassar e certas barreiras arquitetónicas, foi hoje aprovada uma candidatura para 

o Museu Municipal, do Programa Valorizar, linha de apoio ao Turismo acessível 

“Museu Acessível”, no valor de 108 mil euros, para resolver questões de 

acessibilidades. Referiu ainda que está neste momento a aguardar um levantamento 

de todas as barreiras arquitetónicas existentes, solicitado aos serviços técnicos, no 

sentido de melhorar as acessibilidades, pese embora já tenham sido encetadas 

algumas intervenções um pouco por todo o concelho neste âmbito. ------------------------  

 ---------- Por fim o Sr. Presidente da Câmara desejou a todos os presentes os votos 

de um Bom Ano. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – 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 um feliz ano 2018. ------------------------------------------------------------------  

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

a sessão eram 02:10 horas do dia 30 de dezembro de 2017. ---------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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


