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- ATA N.º 03/2017 - 

 

 ---------- Aos vinte e oito dias do mês de abril 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:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

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

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

 ---------- Luis Bartolomeu Afonso Palma, substituído por Rui Rosa. --------------------------  

 ---------- Renata Sofia Restolho Veríssimo, substituída por Jorge Conduto. ---------------  

 ---------- 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, Manuel Nobre Rodrigues Rosa 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 19:00 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 dos documentos de prestação de contas do 

exercício de ano de 2016. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

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

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta de Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Apreciação e votação da alteração/ampliação do Edifício destinado a 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel – Declaração de Interesse Municipal.-----------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Autorização para Assunção de Compromissos Plurianuais – Locação 

de Luminárias LED para o Concelho de Aljustrel. ------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da 

Baiôa – Ervidel. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação do Relatório do Estatuto do Direito da Oposição. ---------------  

  --------- B9 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B10 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B11 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 23 de fevereiro de 2017, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. O membro Joaquim 

Mendes Ferreira Gonçalves não participou na votação por não ter estado presente 

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de abril de 2017, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade. Os membros Pedro Miguel 

Pacheco da Silva Amieiro, António José Gonçalves Soares Godinho e Cidália Pina 

Santos Gil não participaram na votação por não terem estado presentes na sessão, 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite datado de 28/03/2017, da Liga dos Combatentes – Núcleo de Beja, 

para estar presente na Romagem ao Cemitério de Messejana, que teve lugar no dia 

11 de abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  --------- Convite datado de 13/03/2017, da Secção de BTT/Cicloturismo do Centro 

Republicano Aljustrelense, para estar presente no almoço e entrega de troféus no 

âmbito da V Maratona de BTT de Aljustrel “Por Trilhos Mineiros”, que se realizou no 

dia 19 de março. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Requerimento apresentado pela bancada da CDU em 23/02/2017, referente 

à Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em Ervidel, que abaixo 

se transcreve e resposta apresentada pelo executivo municipal. ----------------------------  

 ----------- “REQUERIMENTO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ALJUSTREL. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na reunião da Assembleia Municipal a que dignamente preside, ocorrida em 

23/02/2017, formulámos algumas perguntas concretas ao senhor Presidente da 

Câmara, relacionadas com matéria que constava da ordem de trabalhos mas que foi 

retirada à última hora. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que as respostas foram vagas e inconclusivas, vimos ao abrigo das 

disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitar os bons ofícios de V. Ex.a para 

uma melhor informação sobre o seguinte: ----------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – A Câmara tem em curso um processo de criação de uma Unidade de 

Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em Ervidel; ------------------------------------  

 ---------- 2 – A zona em causa está classificada no PDM, do ponto de vista operativo, 

como “Solo Urbanizável”, associado, em termos funcionais à categoria de “Espaços 

Residenciais”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 – Na nota introdutória do respetivo “Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública” se declara que a zona em causa se encontra “expectante”. -----------------------  

 ---------- 4 – Se verifica, no entanto, que esse espaço tem vindo ultimamente a ser 

preenchido por um complexo de construções, associado a uma atividade 

empresarial, que foi há pouco tempo inaugurado pelo Senhor Ministro da Agricultura, 

com a presença do Sr. Presidente da Câmara. ----------------------------------------------------  

 ----------  5 – Que os terrenos ocupados pelas referidas construções estão localizados 

fora da zona definida em PDM para as atividades económicas. ------------------------------  

 ---------- Requeremos respostas às seguintes questões: ----------------------------------------  
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a) ---  A Câmara foi previamente consultada pelos promotores do empreendimento 

sobre a viabilidade daquelas construções quanto à sua compatibilização com 

o PDM? Em caso afirmativo qual foi a resposta? ----------------------------------------  

b) --- Foram apresentados atempadamente à Câmara os projetos técnicos das 

respetivas construções e mereceram desta a sua necessária aprovação? Em 

caso afirmativo, pergunta-se se foi emitida a competente licença de 

construção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

c) --- Já foi emitida a licença de utilização necessária para o início da atividade? ---  

 ---------- Antecipadamente gratos pelos esclarecimentos necessários e 

imprescindíveis, em tempo útil e pela mesma via. ------------------------------------------------  

 ---------- Aljustrel, 27/2/2017, O Grupo da CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel.”  

 ---------- Ao requerimento supra mencionado, foram apresentados os seguintes 

esclarecimentos por parte da Câmara Municipal: -------------------------------------------------  

 ---------- “Ponto 1 – A Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em 

Ervidel foi aprovado na reunião de Câmara do dia 01/03/2017. ------------------------------  

 ---------- Ponto 2 – É Correto. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto 3 – A área em questão aguarda (está na expetativa de) realização de 

ação programada de conceção da sua estrutura e morfologia urbana para ser 

urbanizada. Sobre esta área existem, no imediato, duas propostas reais de 

ocupação - prédio C (propriedade da Agromais Plus) e prédio A (propriedade da 

Linosines). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto 4 – As construções referidas situam-se no prédio C da Unidade de 

Execução, pertencente à Agromais Plus que foi quem despoletou o processo de 

planeamento para a zona e que posteriormente a Câmara prosseguiu.--------------------  

 ---------- Ponto 5 – Os Espaços de Atividades Económicas, em Solo Urbanizável, 

situam-se na zona sul de Ervidel, junto ao cemitério e os proprietários dos terrenos 

não promoveram ainda o seu planeamento. No Solo Urbanizado de Ervidel não 

existem Espaços de Atividades Económicas definidos, coexistindo estas nos 

Espaços Centrais e Residenciais de uso predominantemente habitacional (por 

exemplo, no início da Rua da Zorreira existem os antigos casões da EPAC, 

utilizados durante muitos anos como apoio à atividade agrícola). ----------------------------  
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 ---------- Conforme referido na consideração n.º 2, em termos funcionais os terrenos 

ocupados pelas referidas construções pertence à categoria de “Espaços 

Residenciais” em Solo Urbanizável. Esta categoria de Espaços pode “também incluir 

estruturas e serviços complementares, como serviços, equipamentos de utilização 

coletiva, empreendimentos turísticos, estruturas comerciais e indústrias compatíveis 

com o solo urbano.” conforme regulamenta o artigo 47º do Regulamento do PDM. ----  

 ---------- A imagem urbana de Ervidel, localidade essencialmente rural, é caraterizada 

pela coexistência de edifícios habitacionais e edifícios de empresas, de comércio e 

de armazenagem/garagem, na sua maioria, de apoio ou de complemento à atividade 

agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta Unidade de Execução (UE), conforme descrito no Cap. 3 – Localização 

e caraterização da UE e no Cap. 4 – Objetivos da UE promoveu o uso habitacional 

na Rua da Zorreira e permitiu no espaço sobrante até à E.N.2 o uso 

empresarial/comercial, “como zona tampão entre as áreas reservadas à função 

residencial e a E.N. 2.”.-----------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- a) A Agromais, em julho de 2015, submeteu à aprovação da Câmara um 

projeto de construção de Instalações de Concentração e Armazenagem de Produtos 

Agrícolas. Tendo sido analisado, foi comunicada, para além da viabilidade de 

edificação, a necessidade de prévia elaboração de Ação Programada para poder 

viabilizar essa pretensão. Para além disso a Câmara solicitou, entre outras, a 

diminuição da cota das coberturas para manter a visibilidade da Barragem do Roxo a 

partir da Rua da Zorreira. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Agromais Plus remeteu posteriormente à Câmara uma proposta de UE 

apenas para o seu terreno. Consultada a CCDR e também a Dr.ª Maria José 

Lufinha, urbanista da C.M. de Moura (por indicação da CCDR), sobre a pretensão da 

Agromais a única objeção comunicada foi a de a Câmara realizar o planeamento 

para toda a área urbanizável em questão e não aprovar soluções individuais (por 

proprietário). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à compatibilização da pretensão da Agromais com o PDM de 

Aljustrel não houve dúvidas por parte dos técnicos consultados, pois como referido 

atrás, o artigo 47º do Regulamento do PDM viabiliza-a. Os técnicos projetistas 
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através da caraterização da operação e na definição dos objetivos da UE justificam 

devidamente essa viabilidade. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) O projeto das Instalações de Concentração e Armazenagem de Produtos 

Agrícolas, que compreende os diversos edifícios, foi apresentado em julho de 2015 e 

na fase de alterações foi acompanhado pelos técnicos da Câmara e ainda pela 

empresa Cyberarq, que projetou a UE, para cumprir a legislação aplicável e o 

planeamento elaborado. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi solicitada aprovação para movimentação de terras, execução de muros 

de suporte e de vedações, em outubro de 2015. Tendo sido consultada a empresa 

projetista da UE, a Câmara autorizou a pretensão em 23 de dezembro de 2015. -------  

 ---------- O licenciamento das construções aguarda a entrega de documentos 

administrativos por parte do requerente. ------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Não foi emitida licença de utilização dos edifícios. A licença para início de 

atividade não é da responsabilidade da Câmara.” ------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2016. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal foi introduzido o ponto e 

apresentados os documentos acima referidos para apreciação e eventual 

aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por maioria com 12 votos a favor da 

bancada do PS, 1 voto a favor da bancada da CDU e 6 abstenções da bancada da 

CDU aprovar os documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2016. ----  

 ---------- A bancada da CDU justificou a sua abstenção em consonância com as 

razões apresentadas na declaração de voto apresentada pelos Vereadores da CDU 

em reunião de câmara aquando da discussão do assunto em análise.  ---------------------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano 

e do Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi feita uma breve introdução ao assunto pelo Vereador Carlos Teles, que 

referiu que o presente documento se resume à transferência do saldo da gerência 

para o Orçamento e Grandes Opções do Plano aprovado.  ------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 1ª 

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

 ---------- B4 – Apreciação e votação da proposta de Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança.-------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Foi presente a Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança para apreciação e discussão. -----------------------------------------------------------  

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

Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. ---------------------------     ~ 

 ---------- B5 – Apreciação e votação da alteração/ampliação do Edifício 

destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da 

Misericórdia de Aljustrel – Declaração de Interesse Municipal. -------------------------  

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

Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, pretende efetuar obras de 

alteração/ampliação no edifício destinado a Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas, sito em Rua José Saramago, em Aljustrel, sendo que para tal, face ao 

estipulado no PDM, torna-se necessário que a Assembleia Municipal reconheça o 

Interesse Público Municipal das referidas obras.--------------------------------------------------  

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

reconhecer o Interesse Público Municipal das obras de alteração/ampliação do 

Edifício destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da 

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

 ---------- B6 – Autorização para Assunção de Compromissos Plurianuais – 

Locação de Luminárias LED para o Concelho de Aljustrel. -------------------------------   

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

Câmara Municipal de Aljustrel pretende substituir a iluminação pública do concelho 

por luminárias LED através de uma locação operacional que inicialmente era por 96 

meses e tinha um valor estimado de 680.521,77 euros. Lançado o respetivo 

procedimento de contratação, e, em fase de pedido de esclarecimentos por parte 

dos interessados verificou-se que ouve erros de cálculo em relação ao valor e ao 
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prazo inicialmente estipulados. Assim, corrigidos os referidos erros resulta um prazo 

de 99 meses (8 anos e 3 meses) e um valor estimado de 950.000,00 euros. Esta 

gera compromissos plurianuais, na medida em que constituem obrigação de efetuar 

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

assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, 

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

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

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

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

 ---------- Assim, e atendendo ao exposto, nos termos e para os efeitos previstos na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da LPCA, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar 

novamente autorização à Assembleia Municipal para a assunção deste 

compromisso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

autorizar a assunção de compromissos plurianuais para a Locação de Luminárias 

LED para o Concelho de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação da Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da 

Baiôa – Ervidel. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a Unidade de Execução da Envolvente ao 

Campo da Baiôa - Ervidel. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- De seguida o membro José Godinho apresentou a seguinte declaração: -------  

 ---------- “UNIDADE DE EXECUÇÃO DA BAIÔA ---------------------------------------------------  

 ---------- Não tendo o Sr. Presidente da Câmara respondido cabalmente às perguntas 

muito precisas que lhe formulámos, nem se mostrado interessado em dialogar 

connosco sobre assuntos relacionados com a matéria em apreço, somos levados a 

admitir que a operação em questão, no fundamental, poderá constituir um meio para 

encontrar enquadramento extemporâneo de uma situação preexistente, de génese 

muito recente que não obedeceu aos trâmites normais, seguindo uma via que não 

nos parece a mais apropriada. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na realidade, a área de intervenção da” Unidade de Execução” em causa, 

não se encontra “expectante” como erroneamente se afirma no respetivo “Relatório 
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de Ponderação da Discussão Pública”. Também não se encontra, atualmente, 

deserta de edificado como, ilusoriamente, se mostra na Fotografia 1, na página 11 

da “Proposta de Delimitação e Fundamentação” e assim como nos demais 

elementos cartográficos aí contidos, nem como se afirma no próprio texto daquele 

documento presente agora a esta Assembleia para apreciação. Muito pelo contrário: 

encontra-se, na sua maior parte, preenchida com construções muito recentes, como 

atrás se referiu. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não se defende aqui a reversão da situação mas melhor teria sido se as 

construções em causa se tivessem localizado no espaço definido no PDM para as 

atividades económicas, tendo em vista um ordenamento territorial mais harmonioso 

e sem os constrangimentos de circulação da solução adotada. Porém, não se pode 

ignorar que está criado um problema que terá que ter a sua resolução, e terá 

certamente, a qual, em nossa opinião, deverá passar, necessariamente, pela 

assunção clara e responsável, por quem de direito, da situação concreta existente, e 

não fazer de conta que ela não existe, e partir daí para a sua regularização, 

recorrendo aos instrumentos legais adequados. --------------------------------------------------  

 ---------- E, para além de tudo o mais, há ainda a considerar que uma medida desta 

natureza não pode resultar de uma decisão imposta unilateralmente pela Câmara, 

pois está em causa um instrumento legal de concertação e de harmonização dos 

interesses de todos os proprietários do território abrangido pela operação e isso 

sabe-se que, manifestamente, não está assegurado.  ------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, entendemos que esta Assembleia Municipal deverá pugnar 

pela regularização do processo em apreciação e devolvê-lo à Câmara, 

recomendando uma melhor ponderação. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU, 28/4/2017”. -------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara referiu que não assistia razão a quem 

diretamente tinha dado causa a tantos processos de legalização à data em curso, 

alguns destes com certidões extraídas para Tribunal, após inspeções da DGAL a 

esta Autarquia, os quais para constatarem protestou juntar listagem de obras ilegais 

de executivos anteriores e legalizadas durante este mandato. -------------------------------  

 ----------  Por fim o membro Pedro Amieiro apresentou a seguinte Declaração de 

Protesto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- “A bancada da CDU apresenta uma declaração de protesto por aquilo que 

entende ser um conjunto de comportamentos que não dignificam esta Assembleia. ---  

 ---------- Durante esta sessão, houve ataques constantes ao Dr. José Godinho, que 

atentaram contra a sua obra, a sua honra e a sua liberdade de expressão. A 

Assembleia Municipal de Aljustrel não é um tribunal, nem qualquer dos elementos 

que a compõem está em julgamento. E se fosse um tribunal, com toda a certeza, 

não funcionaria deste modo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entende a bancada da CDU que declarações sistemáticas de antagonismo à 

pessoa em detrimento de antagonismo às ideias, colide diretamente com a função 

deste órgão e com o espírito democrático que deveria estar subjacente a todas as 

intervenções dos elementos que compõem esta assembleia. ---------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU entende ainda que não deve ser permitido que a sessão 

continue neste registo, como salvaguarda da sua dignidade.” --------------------------------  

-----------O Presidente da Assembleia Municipal referiu que perante todos os 

acontecimentos registados nesta e em assembleias anteriores (queda propositada 

de microfones durante a intervenção do Senhor Presidente da Câmara, o não acatar 

da autoridade do Presidente da Assembleia na condução dos trabalhos e gestão dos 

tempos de intervenção, o colocar sistematicamente em causa a imparcialidade do 

Presidente da Assembleia) resolveu não intervir na gestão dos trabalhos permitindo 

a todos os membros da assembleia o uso da palavra durante o tempo que 

consideraram conveniente e da forma que consideraram correta, lembrou que estava 

a trabalhar com adultos e que supostamente com pessoas responsáveis pelas suas 

palavras e pelos seus atos. -----------------------------------------------------------------------------    

 ---------- B8 – Apreciação do Relatório do Estatuto do Direito da Oposição. ---------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado o Relatório do Estatuto do 

Direito da Oposição. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

  --------- B9 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B10 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 9 e 10 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. ----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o seguinte: --------------  
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 ----------  - O balaço das comemorações do 25 de Abril que decorreram por todo o 

concelho; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Uma série de obras lançadas no cômputo geral; ------------------------------------  

 ---------- - O facto de termos conseguido executar numa 1ª fase deste programa 

2020, grande parte dos projetos, poderemos aproveitar mais recursos e abrir novos 

corredores de execução. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Ainda neste ponto o membro Jorge Coelho quis prestar uma homenagem a 

todos os trabalhadores uma vez que se está a aproximar o 1º de Maio, Dia do 

Trabalhador. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, e antes de se passar ao 2º período para intervenção do público, o 

Presidente da Assembleia Municipal informou que o processo da Assembleia 

Municipal Jovem está em curso e a sessão irá ter lugar no dia 19 de maio, ficando 

desde já todos convidados para estar presentes na mesma. ----------------------------------  

 ---------- B11 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Inscreveu-se no período de intervenção do público o munícipe José Manuel 

Mariano, que questionou o executivo acerca da qualidade do ensino com a 

construção do Centro Escolar Vipasca; a verdadeira necessidade da construção 

duma variante em Aljustrel; o pagamento dos estacionamentos na Avenida da 

Liberdade, entre a Farmácia e o Café Aliança. ----------------------------------------------------  

 ---------- 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 23:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º3/201  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 28 DE ABRIL DE 2017 
12 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


