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- ATA N.º 05/2015 - 

 

 ---------- Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, 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:  ---------------------  

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Raúl António 

Pratas de Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pina Santos Gil, substituída por Celeste Deodato. --------------------------  

 ---------- Manuel Francisco Custódio Baltazar, substituído por Rui Filipe Rosa ------------  

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

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, 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 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- B3 – Fixação da Derrama. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS. ------------------------------------------  

 ---------- B5 – Análise e aprovação do aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e 

os anexos I-A a IV-A), entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos Municípios 

de ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, 

BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, MÉRTOLA, 

MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, 

SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA.  -----------------------  

 ---------- B6 – Análise e aprovação do aditamento ao Contrato de Gestão (e os 

anexos I-A a III-A e anexo VI-A), entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos 

Municípios de ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, 

ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, 

MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO 

DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA.  -----  

 ---------- B7 – Apreciação e conhecimento da Minuta do Acordo Parassocial entre a 

AdP – Aguas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP – Associação de Municípios para a 

Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da AGdA – Águas 

Públicas do Alentejo, SA. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos de Aljustrel. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas de Aljustrel. ----------------------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal de Abastecimento 

de Água do Município de Aljustrel. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- B11 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo 

de delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Messejana. -  

 ---------- B12 – Eleição de um autarca de freguesia, para o Conselho Cinegético 

Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art.º 157 do Decreto-Lei n.º 202/2004 

de 18 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de janeiro. --------  

 ---------- B13 – Autorização de Espaço de Naturismo – Foros de Vale de Água, em 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B14 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  
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 ---------- B15 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B16 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 25 de junho de 2015, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por unanimidade, e assinada pelo presidente 

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

 ---------- Os membros António José Godinho, Raúl Oliveira, Celeste Deodato e 

Renata Veríssimo, não participaram na votação por não terem estado presentes na 

sessão de 25/06/2015. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- E-mail datado de 08/09/2015 de Cidália Pina Gil a informar da 

impossibilidade de estar presente na sessão; ---------------------------------------------------- -  

 ---------- Ofício datado de 21/08/2015, da Confraria de Nossa Senhora do Castelo de 

Aljustrel, a enviar convite para estar presente na Inauguração Solene da Festa em 

honra de Nossa Senhora do Castelo, no passado dia 4 de setembro; ----------------------  

 ---------- Cópia do ofício dirigido à Câmara Municipal de Aljustrel, por parte do Sr. Rui 

Manuel Gomes Carrapiço, a informar a cessação de funções no Conselho 

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

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

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

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

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

 ---------- B2 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

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

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

acordo com o previsto no 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 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º5/2015  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 10 DE SETEMBRO DE 2015 
4 
 

Municípios onde os mesmos se encontram, por força do disposto no art.º 14 da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 na 

alínea 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 2016: ---------------------------------------- .  

 ----------  0,325% 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; -----------------------------------------  

 ---------- Fixar a majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, 

nos termos do n.º8 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; --  

 ---------- Fixar uma redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, 

nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro. -  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º1 do 

artigo 33, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, torna-se necessária a sua aprovação pela 

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

 ---------- Posta à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção da bancada da CDU, aprovar a proposta de fixação das taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis para vigorarem no ano de 2016. --------------------------------------  

 ---------- O membro Luis Maria Bartolomeu Afonso da Palma não participou da 

votação por não se encontrar presente na sala de sessões. ----------------------------------  

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

que invocámos para a abstenção no ano anterior continuam válidas e por isso 

mantemos a mesma posição e sustentamos com ela a nossa abstenção.” ---------------  

 ---------- B3 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Já com a presença de todos os membros, o Sr. Vereador Carlos Teles 

introduziu o assunto referindo que, de acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 18.º da 

Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 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 coletivas (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 atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento 

estável nesse território. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim deve solicitar-se à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33º, conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do art.º25º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, autorização para que seja fixada para o exercício de 

2015 (a cobrar em 2016), a taxa de derrama de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º 

da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do 

imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), e ainda, de acordo com o 

n.º 4 do art.º 18, conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de 

Setembro, autorização para conceder isenção às empresas com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €. -----------------------------------  

 ---------- Posta à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção da bancada da CDU, aprovar a proposta de fixação de derrama. -------------  

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

que invocámos para a abstenção no ano anterior continuam válidas e por isso 

mantemos a mesma posição e sustentamos com ela a nossa abstenção”. ---------------  

 ---------- A bancada do PS apresentou declaração de voto que constava do seguinte: -  

 ---------- “A bancada do Partido Socialista vota favoravelmente a proposta da Câmara 

Municipal para aplicação da Taxa de Derrama no concelho, uma vez que em 

coerência com a sua posição assumida no ano transato, verifica-se que a mesma 

não prejudica os pequenos e médios empresários, nem afasta o investimento no 

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

 ---------- Vejamos que, no último ano, e com a taxa que agora se renova já em vigor, 

existiu uma crescente dinâmica do ponto de vista da atração de investimento para 

este concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em primeiro lugar, terminou a revisão do Plano Diretor Municipal que veio 

contemplar novas áreas de investimento e fixação empresarial, dinamizou-se como 

nunca o Centro de Acolhimento de Micro Empresas, realizaram-se jornadas 

vocacionadas para o empreendedorismo, para a competitividade e para a inovação, 

promoveu-se o território junto de várias entidades, abriu-se o concelho ao mundo 

estabelecendo contacto quer formais quer informais, valorizou-se a relação com a 

nossa diáspora, atraíram-se atores privilegiados do desenvolvimento económico 

como sejam a AICEP, o Turismo de Portugal, o Ministério da Economia, entre 

outros. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Afinal, este concelho, com esta taxa de derrama, não parou, nem afastou 

investidores, pelo contrário, assistimos hoje, fruto da vontade de privados, com o 

apoio incondicional desde a primeira hora da autarquia, à fixação de uma nova 

unidade industrial que se vai fixar no concelho e que prevê a criação de dezenas de 

postos de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Podemos assim concluir, que no que esteve ao seu alcance esta maioria 

defendeu os pequenos e médios empresários, apoiando-os dentro das suas 

possibilidades, e por via da aplicação desta taxa de derrama às grandes empresas 

com elevados lucros tributáveis, pode desta forma induzir riqueza neste concelho. ----  

 ---------- Desta forma fica bem espelhada a forma de defender os interesses do 

grande capital, uns defendem que não lhes sejam cobrados impostos, para que 

fiquem confortavelmente a explorar os nossos recursos, outros lutam pela justa 

distribuição da riqueza. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Enfim terminamos, com o provérbio, à mulher de César não basta ser, é 

preciso parecer. Aljustrel, 10 de setembro de 2015. Os eleitos do Partido Socialista.” -   

 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS. --------------------------------------  

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

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, os 

municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior, e que, de acordo com o n.º2 do 

mesmo artigo, essa participação depende da deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município. -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim a Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 25 da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro, que seja fixada para o exercício de 2016, a 

participação de 5% no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). -------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade que seja 

fixada para o exercício de 2016, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos 

das Pessoas Singulares (IRS). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Análise e aprovação do aditamento ao Contrato de Parceria 

Pública (e os anexos I-A a IV-A), entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto 

dos Municípios de ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, 

ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, 

MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO 

DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA.  ---  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que em 13 

de Agosto de 2009 e em 25 de Setembro de 2009, foram assinados respetivamente 

os contratos de parceria pública e de gestão entre o Estado Português - Ministério 

do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e os 

Municípios subscritores.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência deste acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria 

(EGP) - AGdA – Águas Públicas do Alentejo, SA, celebrado um contrato de gestão 

entre as partes, um acordo parassocial e ainda os correspondentes contratos entre 

cada município e a empresa em causa. -------------------------------------------------------------  

  --------- Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à aproximação do 

final do primeiro período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer à 

mudança do quadro económico e financeiro que condicionou a execução dos 

“contratos de parceria e de gestão”, bem como, a execução do “modelo técnico 

global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros do 

QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de Estado para os 

municípios, entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o 

seu inicio em Junho de 2014 e que está agora consubstanciado em alterações aos 

documentos que regulam a parceria. -----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Face ao exposto coloca-se para análise e aprovação o aditamento ao 

Contrato de Parceria Pública (e os anexos I-A a IV-A), entre o Estado Português e o 

conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, 

Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 

Vidigueira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada a 19/08/2015, deliberou 

por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e os 

anexos I-A a IV-A), entre o Estado Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer 

do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 

Grândola, Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do 

Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira, conceder plenos 

poderes ao Presidente da Câmara Municipal para subscrever os referidos 

aditamentos, em representação do Município e submetê-lo à Assembleia Municipal 

para que esta o possa apreciar e votar. -------------------------------------------------------------  

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

aprovar o aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e os anexos I-A a IV-A), entre 

o Estado Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, 

Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, 

Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira e conceder plenos poderes ao 

Presidente da Câmara Municipal para subscrever os referidos aditamentos, em 

representação do Município de Aljustrel. ------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Análise e aprovação do aditamento ao Contrato de Gestão (e os 

anexos I-A a III-A e anexo VI-A), entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto 

dos Municípios de ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, 

ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, 

MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO 

DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA.  ---  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que em 13 

de Agosto de 2009 e em 25 de Setembro de 2009, foram assinados respetivamente 

os contratos de parceria pública e de gestão entre o Estado Português - Ministério 
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do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e os 

Municípios subscritores.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Na sequência deste acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria 

(EGP) - AGdA – Águas Públicas do Alentejo, SA, celebrado um contrato de gestão 

entre as partes, um acordo parassocial e ainda os correspondentes contratos entre 

cada município e a empresa em causa. -------------------------------------------------------------  

  --------- Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à aproximação do 

final do primeiro período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer à 

mudança do quadro económico e financeiro que condicionou a execução dos 

“contratos de parceria e de gestão”, bem como, a execução do “modelo técnico 

global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros do 

QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de Estado para os 

municípios, entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o 

seu inicio em Junho de 2014 e que está agora consubstanciado em alterações aos 

documentos que regulam a parceria. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto coloca-se para análise e aprovação o aditamento ao 

Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo VI-A), entre o Estado Português 

e o conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, 

Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, 

Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 

Vidigueira e a AGDA - Águas Públicas do Alentejo, S.A.. --------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada a 19/08/2015, deliberou 

por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-

A e anexo VI-A), entre o Estado Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer 

do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, 

Grândola, Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do 

Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira e a AGDA - Águas 

Públicas do Alentejo, S.A., conceder plenos poderes ao Presidente da Câmara 

Municipal para subscrever os referidos aditamentos, em representação do Município 

e submetê-lo à Assembleia Municipal para que esta o possa aprovar. ---------------------  

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

aprovar o aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo VI-A), 
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entre o Estado Português e o conjunto dos Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, 

Mértola, Montemor-O-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, 

Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira e a AGDA - Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. e conceder plenos poderes ao Presidente da Câmara Municipal para 

subscrever os referidos aditamentos, em representação do Município de Aljustrel. ----  

 ---------- B7 – Apreciação e conhecimento da “Minuta do Acordo Parassocial 

entre a AdP – Aguas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP – Associação de 

Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da 

AGdA – Águas Públicas do Alentejo, SA. -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e conhecimento a minuta do Acordo 

Parassocial entre a ADP - Águas de Portugal, SPGS, S.A. e a AMGAP - Associação 

de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da 

AGDA - Águas Públicas do Alentejo, S.A.. ----------------------------------------------------------   

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

 ---------- B8 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal de Gestão de 

Resíduos Urbanos de Aljustrel. ---------------------------------------------------------------------  

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

vez terminado o período de discussão pública do regulamento identificado em 

epígrafe, deve o mesmo ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

votação ao abrigo do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da 

alínea g) do nº1 do artigo 25º conjugado com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

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

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Aljustrel. ---------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas de Aljustrel. -----------------------------------  

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

vez terminado o período de discussão pública do regulamento identificado em 

epígrafe, deve o mesmo ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

votação ao abrigo do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da 
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alínea g) do nº1 do artigo 25º conjugado com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

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

Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas de 

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

 ---------- B10 – Apreciação e votação do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água do Município de Aljustrel. ------------------------------------------  

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

vez terminado o período de discussão pública do regulamento identificado em 

epígrafe, deve o mesmo ser submetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

votação ao abrigo do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e da 

alínea g) do nº1 do artigo 25º conjugado com a alínea K) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 

nº. 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

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

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de Aljustrel. ----------  

 ---------- B11 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação e votação a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana, correspondente a 2015. -----------------------------------------------  

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

alteração ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado 

com a Junta de Freguesia de Messejana, correspondente a 2015. --------------------------  

 ---------- B12 – Eleição de um autarca de freguesia, para o Conselho Cinegético 

Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art.º 157 do Decreto-Lei n.º 

202/2004 de 18 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Distribuídos os boletins de voto por cada um dos membros da Assembleia 

Municipal, para a realização do escrutínio secreto para a eleição de um autarca de 

freguesia, para o Conselho Cinegético Municipal de Aljustrel, passou-se à votação.----  
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 ---------- Assim entraram na urna 19 votos, e apurados os resultados, verificou-se que 

foi eleita, com 12 votos a favor para representar as freguesias do concelho de 

Aljustrel, no Conselho Cinegético Municipal o autarca da Freguesia de Messejana, 

José Carlos Cavaco dos Santos. ----------------------------------------------------------------------   

 ---------- B13 – Autorização de Espaço de Naturismo – Foros de Vale de Água, 

em Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a intenção de instalação de um empreendimento turístico - parque de campismo 

naturista, em Foros de Vale de Água, na freguesia de Messejana, pelo que se torna 

necessária a autorização da Assembleia Municipal para esse efeito. -----------------------  

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

conceder autorização de espaço naturista para a instalação de um empreendimento 

turístico - parque de campismo naturista, em Foros de Vale de Água, na freguesia de 

Messejana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B14 – Apreciação da atividade da Câmara. -------------------------------------------  

 ---------- B15 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 14 e 15 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. --------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente: -----------------------------  

 ---------- A inoperância dos Quadros Comunitários; -----------------------------------------------  

 ---------- O Programa Viva Aljustrel que voltou este ano a dar resposta às crianças em 

tempo de férias escolares; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A preocupação com o estado da água que consumimos atualmente. ------------  

 ---------- B16 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º período para intervenção do público. ----------------  

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

 ---------- 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.------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 21:10 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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


