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- ACTA N.º 05/2010 - 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, no Centro 

Cultural de Ervidel, reuniu ordinariamente a Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo 

estado presentes:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

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

 ---------- 2º Secretário: ------------------------------- Manuel Francisco Custódio Baltazar   

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

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

 ---------- Gabriel Fernando Mendes Borralho, substituído por Raul António Pratas 

Oliveira, nos termos do art.º11 do Regimento da Assembleia Municipal de Aljustrel. -  

 ---------- Fábio Dinis Domingos Brito, substituído por Maria Fernandes Nobre, nos 

termos do art.º11 do citado regimento. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Duarte Manuel da Silva Guerreiro Patrício, Presidente da Junta de 

Freguesia de Rio de Moinhos, representado pelo Secretário Manuel Raposo 

António. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 Francisco Colaço Camacho e 

Manuel Joaquim Martins Frederico.------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Antes de se dar início à sessão foi cumprido um minuto de silêncio em 

memória do mineiro Carlos Vaz que faleceu no passado mês no fundo da mina de 

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Eleição de cinco cidadãos para representação do concelho de 

Aljustrel, no Conselho Municipal de Segurança, nos termos da alínea u) do art.º 5 do 

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

 ---------- B3 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação das 

freguesias do concelho, na Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios, nos termos da alínea b) do art.º 3 do Regimento da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta contra Incêndios.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

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

 ---------- B5 – Fixação da Derrama. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Proposta de alteração do Plano Director Municipal de Aljustrel. ------------  

 ---------- B7 – Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho de Aljustrel. --------------  

 ---------- B8 – Regulamento Municipal de Funcionamento da Loja Social do Concelho 

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

 ---------- B9 – Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo da Câmara 

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

 ---------- B10 – Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de Aljustrel. -  

 ---------- B11 – Regulamento do Arquivo Municipal de Aljustrel. -------------------------------  

 ---------- B12 – Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU). -----------  

 ---------- B13 – Alteração ao Protocolo da delegação de competências com as Juntas 

de Freguesia de Ervidel e São João de Negrilhos. -----------------------------------------------  

 ---------- B14 – Atribuição de Medalhas. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B15 – Apreciação da actividade da Câmara. --------------------------------------------  

 ---------- B16 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B17 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- VOTAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR --------------------------------------  

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

 ---------- A acta da sessão realizada em 25 de Junho de 2010, depois de transcrita 

foi lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos 

membros Manuel Joaquim Batista Ruas, Manuel Raposo António, Raul António 

Pratas Oliveira, Maria Fernandes Nobre e Luís Manuel Narciso Peixeiro, por não 

terem estado presentes na sessão, e assinada pelo Presidente da mesa, 1º e 2º 

Secretários.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- O Sr. Presidente informou os membros da Assembleia Municipal que os 

membros Fábio Dinis Domingos Brito, através de e-mail datado de 25/09/2010 e 

Gabriel Fernando Mendes Borralho, através de e-mail datado de 28/09/2010 

solicitaram a sua substituição por impossibilidade de estar presente na sessão de 

hoje da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moinhos, 

através de ofício datado de 28/09/2010 comunicou que se iria fazer representar pelo 

Secretário do Executivo, o Sr. Manuel Raposo António. ----------------------------------------  

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

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

 ---------- Ofício de Ref.ª 0102, datado de 09/07/2010, da Junta de Freguesia de 

Aljustrel, a enviar cópia das moções aprovadas em sessão ordinária da Assembleia 

de Freguesia, relativas ao Encerramento do Serviço de Atendimento Complementar 

no Centro de Saúde de Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail de Ref.ª 34622-0876/GPJS, datado de 14/07/2010, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, a enviar cópia da resposta do 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social à pergunta que o então Deputado 

José Soeiro, apresentou na Assembleia da República, a respeito da “Actividade 

Extractiva em Neves-Corvo e Aljustrel”. -------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail de Ref.ª 34468-08326/GPJS, datado de 28/09/2010, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, a enviar cópia da resposta do 

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações à pergunta que o então 
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Deputado José Soeiro, apresentou na Assembleia da República, sobre o 

“Encerramento da Linha Ferroviária do Alentejo”. ------------------------------------------------  

 ---------- E-mail de Ref.ª 35941-0022/GPJR, datado de 21/09/2010, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, a enviar cópia da pergunta que o 

Deputado João Ramos, apresentou na Assembleia da República a propósito da 

“Diminuição da capacidade de intervenção da GNR”. -------------------------------------------  

 ---------- E-mail de Ref.ª 35602-1183/TMJO, datado de 30/07/2010, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, a enviar cópia das perguntas dirigidas 

ao Governo que o Deputado João Oliveira, apresentou na Assembleia da República 

sobre a “Execução do Orçamento de Estado 2010 na Região do Alentejo”. --------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 35231-2840/TM, datado de 13/07/2010, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, a enviar cópia da pergunta que o 

então Deputado José Soeiro, apresentou na Assembleia da República dirigida ao 

Ministério da Saúde a respeito do “Encerramento do Serviço de Atendimento 

Complementar do Centro de Saúde de Aljustrel”.-------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 24/09/2010, do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, a enviar cópia da pergunta que o Deputado Luís Rodrigues, apresentou 

na Assembleia da República a respeito do “Encerramento do Serviço de Atendimento 

Complementar do Centro de Saúde de Almodôvar”. ---------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 325-F/2-92, datado de 09/07/2010 da Assembleia Distrital de 

Beja a enviar cópia da participação que deu origem a um Procedimento Disciplinar, 

referente ao Coordenador Técnico do Sector Administrativo, Financeiro e Patrimonial. 

 ---------- Ofício de Ref.ª 376-F/2-92, datado de 15/07/2010 da Assembleia Distrital de 

Beja a enviar cópia dos despachos que nomearam o Instrutor e o Secretário do que 

deu origem ao Procedimento Disciplinar supra identificado. -----------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª Cir:137/2010-LPINTO, datado de 31/08/ 2010, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, a informar da realização do “V Fórum Ibero-

Americano de Governos Locais” de 14 a 16 de Outubro de 2010. ---------------------------  

 ---------- Cópia das perguntas que o Deputados eleitos pelo PS no círculo de Beja, 

Luís Pita Ameixa e Conceição Casa Nova apresentaram na Assembleia da República 

a respeito do “Controlo da exploração Mineira de Neves-Corvo”, “Controlo da 
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explorações mineiras de Aljustrel e Gavião”, e “Cumprimento das leis que disciplinam 

a prestação de trabalho por conta de outrem na Somincor e na Almina”, ”. ---------------  

 ---------- Cópia da carta datada de 10/08/2010 remetida pela Casa Grande – 

Sociedade Agrícola, Lda à Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do 

Alqueva, S.A. (EDIA), a solicitar a reparação da estrada rural utilizada durante a 

execução da Empreitada de Construção do 3º Troço do Adutor Pisão-Roxo 

(Penedrão-Roxo) e da Barragem do Penedrão. ---------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de Ref.ª 5882/DIPE/DCIP/PD/2010, datado de 09/09/2010 da EDIA, 

S.A. a enviar cópia da carta remetida à “Casa Grande – Sociedade Agrícola Lda”, 

referente à reparação da Estrada Rural utilizada durante a execução da Empreitada 

de construção do 3º Troço do Adutor Pisão-Roxo (Penedrão-Roxo) e da Barragem do 

Penedrão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio de Ref.ª DAF/67/2010, datado de 15/09/2010 da Câmara Municipal de 

Aljustrel a remeter cópia do Relatório Parcelar n.º2, resultado da Inspecção Ordinária 

efectuada ao Município de Aljustrel, pela Inspecção Geral da Administração Local. ---  

 ---------- Antes de entrar no período da ordem do dia foram apresentadas as seguintes 

moções, tendo o Sr. Presidente informado que a partir da presente data só serão 

aceites moções para apreciação e votação desde que entregues à Mesa da 

Assembleia com uma antecedência mínima de dois dias : -------------------------------------  

 ---------- Moção “Centenário da República”, apresentada pela bancada da CDU, que 

depois de lida e posta à votação, foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  

 ---------- Moção “Mineiros da Mina San José em Capiapó - Atacama”, apresentada 

pela bancada do PS, que depois de lida e posta à votação, foi aprovada por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Gratidão e Solidariedade à Comissão de Utentes dos Serviços 

Públicos de Aljustrel”, apresentada pela bancada da CDU. ------------------------------------  

 ---------- Depois de lida e antes de ser posta à votação o membro Fernando Ruas 

enalteceu a constituição da comissão em causa e propôs ao Eng.º Manuel Camacho, 

enquanto representante da Comissão de Utentes, que fizesse o ponto da situação 

em relação ao Encerramento do Serviço de Apoio de Atendimento Complementar do 

Centro de Saúde de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Face a esta proposta o Sr. Presidente da informou que o Eng.º Manuel 

Camacho estava presente na sessão enquanto Vereador da Câmara Municipal e 

como tal não lhe poderia ser dada palavra enquanto representante da Comissão de 

Utentes, remetendo essa intervenção para o 1º período de intervenção do público. ---  

 ---------- Não obstante, colocou à consideração dos restantes membros da 

Assembleia o uso da palavra por parte do Sr. Eng.º Manuel Camacho, na qualidade 

de representante da Comissão de Utentes. --------------------------------------------------------  

 ----------  Feita a votação obteve-se o seguinte resultado: 9 votos contra por parte da 

bancada do PS, 10 a favor por parte da bancada da CDU e 1 voto a favor por parte 

da Bancada do PS, tendo o membro Raul Oliveira apresentado declaração de voto, 

justificando que votava contra por considerar que a votação da moção não podia ser 

influenciada por qualquer comentário que viesse a ser feito. ----------------------------------  

 ---------- Em resultado da votação o Sr. Presidente deu a palavra ao Eng.º Manuel 

Camacho que recusou e remeteu o uso da palavra para o 1º período de intervenção 

do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face a isto procedeu-se de imediato à votação da moção em causa, tendo a 

mesma sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Moção “Recusa total do modelo de funcionamento dos Serviços do Centro de 

Saúde de Aljustrel”, apresentada pela bancada do PS, que depois de lida e posta à 

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

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

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

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

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

 ---------- Inscreveram-se no 1º período para intervenção do público os munícipes 

Manuel Camacho, Vitorino Palma Cavaco, Vitória Rodrigues Rosa, Gracinda Baião, 

Manuel Mira e Francisco Manuel Barão. ------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Manuel Camacho, enquanto representante da Comissão de 

Utentes fez o ponto da situação em relação às acções levadas a cabo pela 

Comissão de Utentes face ao encerramento do SAC do Centro de Saúde de 

Aljustrel, destacando a reunião havida no dia anterior no Ministério da Saúde e da 

reunião agendada para breve com a ULSBA e a Câmara Municipal. Referiu ainda, 
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que caso não se verifiquem  alterações significativas no funcionamento do Centro 

de Saúde existirão outras formas de luta que visem impedir  o actual modelo de 

funcionamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O munícipe Vitorino Palma Cavaco solicitou esclarecimentos acerca da 

previsibilidade de obras de reparação em algumas ruas da freguesia de Ervidel, 

bem como da limpeza das sarjetas. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A munícipe Vitória Rodrigues Rosa questionou o Sr. Presidente da Câmara 

acerca da razão do Museu de Ervidel se encontrar encerrado há quase um ano. -------  

 ---------- O munícipe Manuel Mira solicitou esclarecimentos acerca da 

responsabilidade pela limpeza dos esgotos na zona do Sobradinho, uma vez que 

até à data não foram os mesmos limpos e o mau cheiro já começa a incomodar os 

moradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A munícipe Gracinda Baião questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca 

da possibilidade de ser colocada mais uma auxiliar de acção educativa na EB1/JI de 

Ervidel, uma vez que na ausência de uma das auxiliares, já não é possível 

assegurar o fornecimento das refeições aos alunos. --------------------------------------------  

 ---------- Às intervenções dos munícipes foram prestados os devidos esclarecimentos 

pelo Presidente da Câmara, Vereadora Conceição Parreira e Presidente da Junta 

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

 ---------- Interveio ainda durante este período o munícipe Francisco Manuel Barão, 

que questionou o Sr. Presidente da Câmara acerca da razão de se encontrar 

privado da sua liberdade e de ter sido constituído arguido por escrever nas paredes 

do Parque Desportivo as palavras “Greve Geral dia 4 de Março”, tendo o Sr. 

Presidente esclarecido que a Câmara nada fez para que isso acontecesse, no 

entanto e porque foi apanhado em flagrante delito pelas autoridades (GNR), e ainda 

por se tratar de um crime público, segundo a lei terão de ser seguidos os trâmites 

normais do processo, independentemente de existir ou não acusação por parte da 

Câmara Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais, disponibilizou-se ainda o Sr. Presidente para receber no seu gabinete 

o Sr. Francisco Barão, que ali se encontrava enquanto funcionário da autarquia, 

para poderem discutir o assunto. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B2 – Eleição de cinco cidadãos para representação do concelho de 

Aljustrel, no Conselho Municipal de Segurança, nos termos da alínea u) do 

art.º5 do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. --------------------------  

 ---------- Em sequência da deliberação tomada na sessão anterior, foram distribuídos 

os boletins de voto por cada um dos membros da Assembleia Municipal para a 

realização do escrutínio secreto respeitante à eleição em causa, tendo de seguida o 

membro Fernando Ruas proposto retirar a lista apresentada pela bancada da CDU 

uma vez que a bancada do PS não quis chegar a acordo. -------------------------------------  

 ---------- Não tendo sido aceite a proposta, passou-se à votação. ----------------------------  

 ---------- Assim, entraram na urna vinte votos, obtendo-se o seguinte resultado: ---------  

 ---------- 10 votos a  favor da lista A. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 10 votos a favor da lista B. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificado o empate na votação o Sr. Presidente informou, que conforme o 

estipulado no final do n.º4 do artigo 59º do Regimento da Assembleia Municipal se 

iria proceder a votação nominal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, procedeu-se de imediato à votação de braço no ar, obtendo-se o 

seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ana Isabel Afonso Pereira Guerreiro Braz, 10 votos a favor da bancada do 

PS e 10 votos contra da bancada da CDU. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Matos Pereira, 10 votos a favor da bancada do PS e 10 votos 

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

 ---------- José Francisco Raposo Mestre, 10 votos a favor da bancada do PS e 10 

votos contra por parte da bancada da CDU. -------------------------------------------------------  

 ---------- António José Neutel Mangorrinha, 10 votos a favor da bancada do PS e 10 

votos contra da bancada da CDU. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Zeferino Soares de Assunção, 10 votos a favor da bancada do PS e 10 

votos contra da bancada da CDU. ------------------------------------------------------------------- .  

 ---------- Luís Maria Bartolomeu Afonso da Palma 10 votos a favor da bancada da 

CDU e 10 votos contra da bancada do PS. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Jorge Miguel Soares Brito Lopes, 10 votos a favor da bancada da CDU e 10 

votos contra da bancada do PS. ---------------------------------------------------------------------- .  
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 ---------- Verificado novamente o empate, e porque o Sr. Presidente exerceu o voto de 

qualidade, consideraram-se eleitos para representação do concelho de Aljustrel, no 

Conselho Municipal de Segurança, nos termos da alínea u) do art.º5 do Regulamento 

do Conselho Municipal de Segurança, os seguintes cidadãos: -------------------------------  

 ---------- Ana Isabel Afonso Pereira Guerreiro Braz -----------------------------------------------  

 ---------- Joaquim Matos Pereira ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- José Francisco Raposo Mestre--------------------------------------------------------------  

 ---------- António José Neutel Mangorrinha ----------------------------------------------------------  

 ---------- Zeferino Soares de Assunção ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B3 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação 

das freguesias do concelho, na Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

contra Incêndios, nos termos da alínea b) do art.º 3º do Regimento da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. ---------------------------  

 ---------- Em sequência da deliberação tomada na sessão anterior foram distribuídos 

os boletins de voto por cada um dos membros da Assembleia Municipal, para a 

realização do escrutínio secreto da eleição do representante das Juntas de Freguesia 

na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo-se passado 

de seguida à votação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, entraram na urna vinte votos, obtendo-se o seguinte resultado: ---------  

 ---------- Presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel, Manuel Joaquim Batista Ruas, 

10 votos a favor. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, Ercília Sobral Diogo dos 

Santos Raposo, 10 votos a favor. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificado o empate na votação o Sr. Presidente informou, que conforme o 

estipulado no final do n.º4 do artigo 59º do Regimento da Assembleia Municipal se 

iria proceder a votação nominal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, procedeu-se de imediato à votação de braço no ar, obtendo-se o 

seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel, Manuel Joaquim Batista Ruas, 

10 votos a favor da bancada do PS e 10 abstenções da bancada da CDU. --------------  
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 ---------- Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, Ercília Sobral Diogo dos 

Santos Raposo, 10 votos a favor da bancada da CDU e 10 abstenções da bancada 

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

 ---------- Verificado novamente o empate, e porque o Sr. Presidente exerceu o voto de 

qualidade, considerou-se eleito para representar as freguesias do concelho de 

Aljustrel na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o 

Presidente da Junta de Freguesia de Aljustrel, Manuel Joaquim Batista Ruas. ----------  

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

 ---------- B4 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

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

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara introduziu o assunto referindo que, de acordo 

com o previsto artigo 1º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributável dos prédios rústicos e 

urbanos situados no território português, constituindo receita dos Municípios onde os 

mesmos se encontram, por força do disposto no art.º 10 da Lei n.º2/2007, de 15 de 

Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e considerando que cabe aos Municípios, de acordo com o 

estabelecido nos n.º4 a 8 do art.º112 do referido código, definir anualmente a taxa 

aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites 

constantes nas alíneas b) e c) do n.º1 do supra mencionado artigo, bem como 

estabelecer coeficientes de majoração ou minoração em situações particulares. -------  

 ---------- Considerando ainda que no concelho de Aljustrel existe um elevado número 

de prédios degradados, sendo manifesto o desinteresse da maioria dos seus 

proprietários pela sua reabilitação, o que consequentemente gera prejuízos para os 

imóveis contíguos e contribui para uma imagem inadequada do parque imobiliário do 

concelho, a Câmara Municipal aprovou a fixação das seguintes taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de 2011: -----------------------------------------  

 ----------  - 0,7% para os prédios urbanos previstos na alínea b) do n.º1 do artigo 112º 

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

 ----------  - 0,4% para os prédios urbanos previstos na alínea c) do n.º1 do artigo 112º 

do  Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro; -----------------------------------------------  
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 ----------  - Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, nos 

termos do n.º7 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro; ---------  

 ----------  - Redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, nos 

termos do n.º 6 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro.” -------  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento da alínea f) do n.º2 do artigo 53º da Lei 

n.º169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção e do n.º 5 do art.º 112.º do 

Decreto Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, alterado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de 

Fevereiro, propõe-se a sua aprovação pela Assembleia Municipal. -------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para vigorarem 

no ano de 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara introduziu o assunto justificando que, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro os Municípios 

podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

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

sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

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

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

 ---------- Assim, a Câmara deliberou por maioria com a abstenção dos Srs. 

Vereadores Manuel Camacho e Martins Frederico, solicitar à Assembleia Municipal, 

nos termos da alínea a) do n.º 6 do art.º 64º da Lei n.º169/99 de 18 de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, autorização 

para o lançamento de derrama no valor de 1,1%, previsto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei 

n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto 

sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), e ainda, de acordo com o n.º 2 do 

art.º 12º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, autorização para conceder isenção às 

empresas com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 

150.000 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 10 votos 

a favor da bancada do PS e 10 abstenções da bancada da CDU, aprovar a proposta 

de fixação de derrama. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Proposta de alteração do Plano Director Municipal de Aljustrel. -----  

 ---------- Foi o assunto introduzindo pelo Sr. Presidente da Câmara, referindo que o 

art.º 97º do Regimento dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) determina 

que a alteração por adaptação dos instrumentos de gestão territorial decorre, de 

acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 da entrada em vigor de leis ou 

regulamentos, designadamente planos sectoriais, planos especiais e planos 

municipais de ordenamento do território. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2 de Agosto de 2010, foi publicada a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 53/2010, que aprovou o Plano Regional de Ordenamento do Território 

do Alentejo (PROTA), que obriga a que as disposições constantes do Plano Director 

Municipal de Aljustrel sejam alteradas por adaptação. ------------------------------------------  

 ---------- Alterações essas que correspondem às incompatibilidades expressas no 

Anexo I da referida resolução. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto a Câmara Municipal de Aljustrel aprovou a alteração do 

regulamento do PDM de Aljustrel e propõe-se, de acordo com o n.º 1 do artigo 79.º 

do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a sua aprovação por 

parte da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a Alteração ao Regulamento do Plano Director Municipal de Aljustrel. ---------------------  

 ---------- Ainda no presente ponto o Sr. Presidente da Câmara quis deixar um louvor e 

enaltecer o trabalho dos técnicos envolvidos nesta alteração, que num curto prazo de 

tempo conseguiram ter pronto o documento, e ainda a posição dos Vereadores 

Manuel Camacho e Manuel Joaquim Frederico, que aceitaram analisar o mesmo, 

“em cima da hora”, para que hoje pudesse ser sujeito a apreciação e votação nesta 

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

 ---------- B7 – Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho de Aljustrel. -------  

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento Municipal de Trânsito do Concelho de Aljustrel.  

 ---------- B8 – Regulamento Municipal de Funcionamento da Loja Social do 

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

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento Municipal de Funcionamento da Loja Social do 

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

 ---------- B9 – Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo da 

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

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo da 

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

 ---------- B10 – Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de 

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

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento de Funcionamento das Piscinas Municipais de 

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

 ---------- B11 – Regulamento do Arquivo Municipal de Aljustrel. -------------------------  

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento do Arquivo Municipal de Aljustrel. ------------------  

 ---------- B12 – Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU). ------  

 ---------- Foi apresentado pelo Sr. Presidente da Câmara o regulamento identificado 

em título. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Regulamento Municipal de Edificações e Urbanismo (RMEU). 

 ---------- B13 – Alteração ao Protocolo da delegação de competências com as 

Juntas de Freguesia de Ervidel e São João de Negrilhos.---------------------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de Ervidel ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Protocolo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Ervidel, com vista à 

substituição de alguns trabalhos constantes no protocolo em vigor, por outros do 

mesmo valor. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão da mesma, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a substituição de obras delegadas no Protocolo. -------------------  

 ---------- Junta de Freguesia de São João de Negrilhos ------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Protocolo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de São João de Negrilhos com 

vista à substituição de alguns trabalhos constantes no protocolo em vigor, por outros 

do mesmo valor. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após análise e discussão do mesmo, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a substituição de obras delegadas no Protocolo. -------------------  

 ---------- B14 – Atribuição de Medalhas. -----------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara introduziu o assunto referindo que no âmbito 

das comemorações dos noventa e nove anos da criação do Crédito Agrícola em 

Portugal e do primeiro centenário da implantação da República, a Câmara Municipal 

aprovou, de acordo com o artigo 8.º do Regulamento Municipal de Insígnias e 

Medalhas, a atribuição da medalha de Honra do Município de Aljustrel à Caixa de 

Crédito Agrícola de Aljustrel e Almodôvar, pelo seu valor histórico, pela sua acção 

diária e pela dedicação altamente meritória dos seus dirigentes ao longo dos vários 

anos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Referiu ainda que a Caixa de Crédito Agrícola de Aljustrel e Almodôvar está 

profundamente enraizada no nosso concelho, desenvolvendo um trabalho 

extremamente importante no apoio ao tecido económico e associativo concelhio, 

quer de cariz social, cultural ou desportivo, sendo igualmente um elo importante no 

apoio às diversas actividades desenvolvidas pelo município. ---------------------------------  
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 ---------- Assim a Câmara propõe que, nos termos do artigo 10.º do Regulamento 

Municipal de Insígnias e Medalhas, em conjugação com o disposto na alínea a) do 

n.º 6 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, a 

Assembleia Municipal ratifique a presente proposta. -------------------------------------------- 

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar a 

proposta de atribuição da medalha de Honra do Município de Aljustrel à Caixa de 

Crédito Agrícola de Aljustrel e Almodôvar. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- B6 – Apreciação da actividade da Câmara -------------------------------------------  

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

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

 ---------- Após intervenção de membros das duas bancadas, foram pelo Sr. 

Presidente da Câmara prestados os devidos esclarecimentos às questões 

solicitadas em relação ao mau funcionamento dos semáforos na Rua de Beja; aos 

trabalhadores da Câmara Municipal que não pertencem aos quadros e exercem 

funções de chefia; ao ponto da situação sobre a instalação da empresa Innovnano, 

Materiais Avançados, S.A ; à actividade extractiva da Almina; ao Edifício da CPCJ; 

às obras no Moinho do Malpique; aos Projectos do Parque da Vila e do Jardim do 

Coreto; às obras de Urbanização no Bairro de Val D’Oca; à previsibilidade da 

instalação de novas empresas no concelho de Aljustrel e à posição tomada face à 

não construção do “Hotel da Vila” e medidas a adoptar. ----------------------------------------  

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

 ---------- Inscreveram-se no 2º período para intervenção do público o munícipe 

Manuel Mira, que questionou o Sr. Presidente da Câmara e da Junta de Freguesia 

de Ervidel acerca da possibilidade de aumento da capacidade de escoamento dos 

esgotos existentes junto ao Poço dos Namorados, em Ervidel. ------------------------------  

 ---------- À intervenção do munícipe foi prestado o devido esclarecimento. ----------------  

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

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

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

a sessão eram 00:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta, a qual vai ser 

presente à reunião seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo 

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

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

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

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

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

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

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

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

 


