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- ATA N.º 06/2015 - 

 

 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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 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 da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

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

Mapa de Pessoal para o ano de 2016. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais. ------------  

 ---------- B5 – Apreciação e votação da proposta de alteração dos Limites da Área de 

Regeneração Urbana (ARU) de Aljustrel. -----------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos termos do n.º 1 do Art.º 

77 da Lei n.º 73/2013, de 03/09. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Procedimento Concursal  --------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B9 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 10 de setembro 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 Jorge Conduto, Cidália Gil e Manuel Baltazar, não participaram 

na votação por não terem estado presentes na sessão de 10 de setembro de 2015. --  

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

 ---------- Neste período o Sr. Presidente da Assembleia solicitou autorização à mesa 

para se colocar à votação a inclusão de mais um ponto na ordem de trabalhos: – 

Apreciação e votação da proposta de alteração ao Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Ervidel. --------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade incluir o ponto na 

ordem de trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente da Assembleia apresentou ainda o 

expediente que constava do seguinte: ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 25/09/2015, do Agrupamento de Escolas de Aljustrel a 

enviar convite para a cerimónia o “Dia do Diploma”, que se realizou no passado dia 2 

de outubro, no Auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel. ---------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 11/09/2015, da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, a 

enviar convite para estar presente na ação de informação e sensibilização 
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“Demência de Alzheimer: prevenir e intervir”, que se realizou no passado dia 21 de 

setembro no Auditório da Biblioteca Municipal de Aljustrel; ------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 15/10/2015, do Núcleo de Beja da Liga dos Combatentes, a 

enviar convite para participar na romagem ao Cemitério Municipal de Beja, que se 

realizou no passado dia 2 de novembro; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 09/10/2015, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a enviar cópia da publicação com a Carta Europeia da Autonomia 

Local (CEAL); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio datado de 11/09/2015, da Direção Geral do Tribunal de Contas, a 

enviar para conhecimento desta Assembleia Municipal a homologação da conta 

relativa ao exercício de 2012. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano 

e do Orçamento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação a documentação referente ao assunto 

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

 ---------- Após apreciação dos mesmos, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a 2ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. --------  

 ---------- B3 – Apreciação e votação da proposta de alteração ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de 

Ervidel  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a proposta de alteração ao Contrato Interadministrativo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesias de Ervidel. ---------------------------  

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

de alteração do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências na 

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

 ---------- B4 – Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2016. -------------------------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º6/2015  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 
4 
 

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara e em cumprimento da alínea c) do n.º 1 do 

Art.º 33.º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, e para efeitos do disposto nos Art.ºs 

4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, foram apresentadas as propostas 

dos documentos acima referidos para apreciação e votação. ---------------------------------   

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

abstenção da bancada da CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2016. ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljustrel votam 

favoravelmente a aprovação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2016. 

Esta aprovação baseia-se no reconhecimento da linha estratégica e politica que tem 

vindo a ser seguida pelo executivo municipal, que assente numa estratégia de 

diversificação da acção municipal, tendo como principal objetivo o desenvolvimento 

sustentável do concelho e a consolidação das contas municipais, revela ano após 

ano um maior rigor na gestão dos recursos colocados à disposição das populações, 

exemplo disso é a redução em cerca de um milhão de euros neste exercício 

previsional para 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É de salientar que estão espelhadas nestas opções previsionais, 

mecanismos de desenvolvimento estratégicos, nomeadamente a continuidade do 

investimento em todas as freguesias e lugares do concelho, quer por ação direta 

municipal, quer por acordos de descentralização de competências nas juntas de 

freguesia. Ao longo dos últimos documentos previsionais temos vindo a assistir a 

uma cada vez maior preparação de uma carteira de projetos estruturantes para o 

concelho, de modo a que Aljustrel, seja um concelho que possa aproveitar ao 

máximo em seu benefício, os fundos comunitários, que tardam em ficar disponíveis 

para a aplicação no território. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta aprovação é igualmente um voto de confiança para o desenvolvimento 

do trabalho autárquico em 2016, onde, quer esta bancada que sustenta o executivo 

municipal, quer a oposição, sem a recusa destes documentos, reconhecem o rigor 

da gestão e a capacidade de visão estratégica para o desenvolvimento do concelho 

que, passo a passo e assente na estratégia de uma terra viva, vai apresentando os 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º6/2015  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE NOVEMBRO DE 2015 
5 
 

seus resultados cada vez mais positivos em beneficio das pessoas e do território. 

Aljustrel, 26 de novembro de 2015. Os Eleitos pelo PS na Assembleia Municipal.” -----  

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

 ---------- “Uma análise retrospetiva da matéria em questão não pode deixar de revelar 

qua a credibilidade dos documentos agora propostos é mais do que duvidosa, uma 

vez que, no fundamental, consistem no enunciado de um conjunto de projectos, de 

medidas e de acções perspectivadas sem grande consistência que já figuram há 

muito tempo nos sucessivos documentos previsionais sem que ainda se tenha 

observado qualquer concretização significativa. --------------------------------------------------  

 ---------- Com efeito, os documentos agora apresentados continuam a revelar que a 

Câmara tarda em assumir com convicção projectos essenciais para ultrapassar 

graves debilidades com que o concelho continua confrontado que estão a impedir o 

seu desenvolvimento. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É o caso da variante de Aljustrel cuja não existência compromete o 

desenvolvimento urbanístico da sede do concelho e afecta a sua competitividade em 

relação aos outros centros urbanos, designadamente os do nosso quadro regional, 

quase todos eles já apetrechados com essa infraestrutura. -----------------------------------  

 ---------- Ao invés, a Câmara vai dando prioridade a outros investimentos que nesta 

fase seriam perfeitamente dispensáveis, como foi o caso da cobertura do chamado 

parque desportivo do jardim 25 de Abril, um espaço desde sempre assumido como 

um lugar para a prática de desportos ao ar livre o que, para além de outras 

inconveniências, veio escusadamente duplicar infraestruturas pois Aljustrel já 

dispunha de um pavilhão desportivo considerado uma boa infraestrutura no género, 

das melhores do Alentejo e não só.-------------------------------------------------------------------  

 ---------- No Alentejo, Aljustrel é das sedes de concelho que não está servida por uma 

variante rodoviária mas é a única que dispõe de dois pavilhões desportivos cobertos.  

 ---------- É também o caso do Polo Industrial que há cerca de cinco anos continua 

esgotado, que ficou sem possibilidade de acolher novas unidades empresariais a 

partir do momento em que a câmara decidiu vender por junto todos os lotes 

disponíveis então existentes, cerca de uma dezena, a um único comprador, sem que 

este se tenha comprometido com qualquer projeto de investimento gerador de 

riqueza e de postos de trabalhos, contrariando inclusivamente o estabelecido no 
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regulamento daquela infraestrutura e obstaculizando o desenvolvimento de novas 

atividades no concelho. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Igualmente, a ampliação desta importante infraestrutura, fundamental para o 

desenvolvimento do concelho, tarda em ser assumida com convicção pela câmara 

como, mais uma vez, revelam os documentos em apreço e isso reduz a capacidade 

competitiva do concelho e compromete o seu futuro. --------------------------------------------  

 ---------- E o mesmo volta a acontecer com a há muito programada zona de 

atividades económicas de Ervidel, cuja concretização continua adiada, não obstante 

a sua importância ser cada vez mais premente face ao acréscimo do potencial da 

freguesia, em virtude do desenvolvimento do seu perímetro de rega, com base dos 

recursos hidrológicos de Alqueva ali já existentes. -----------------------------------------------  

 ---------- A barragem do Roxo já é local de realização do grande acontecimento de 

inspiração anglo-saxónica, o Roxo SummerSet Fest, mas ainda não constitui um 

factor de desenvolvimento do sector secundário daquela freguesia, neste concelho, 

por ausência de condições para o acolhimento de unidades empresariais. ---------------  

 ---------- A zona de atividades económicas de Messejana também continua votada ao 

abandono e nada se prevê com vista à sua dinamização. Essa preocupação parece 

concentrar-se exclusivamente no Centro de Acolhimento de Micro Empresas, muito 

embora também aí não se notem grandes resultados do generoso investimento 

realizado com essa finalidade. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Lamentável também é o abandono do perspectivado museu das artes 

gráficas, projeto, cujo financiamento já esteve assegurado pelos fundos comunitários 

mas de que a câmara abdicou. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Está em causa um projeto da maior relevância para afirmar o concelho, no 

plano regional e nacional, pela diferença e pela excelência. É uma oportunidade 

única de potenciar, em prol do desenvolvimento do concelho, uma actividade com 

raízes históricas em Aljustrel como não se verifica em mais nenhum município da 

mesma escala na região e que dispõe de um importante espólio de grande valor 

museológico do domínio das artes gráficas, oriundo da histórica tipografia do Diário 

do Alentejo, espólio generosamente cedido, para esse fim, a Aljustrel, por todos os 

municípios do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral. -----------------------------------------------  
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 ---------- É também de registar como aspecto muito negativo o facto de a câmara não 

se propor substituir o relvado do estádio municipal, não obstante a sua situação de 

adiantada degradação e do seu prazo de utilidade estar mais do que ultrapassado, 

com manifesto prejuízo para a pratica desportiva e desvalorizando assim um 

equipamento desportivo que prestigia o concelho e que merecia melhor cuidado. ------   

 ---------- Quanto ao recentemente despejado Posto de Turismo, que anda por aí em 

parte incerta, também se regista que nada de significativo se avança quanto ao seu 

futuro e tudo isso não deixa de ser sintomático da consideração que a câmara 

dispensa  a esta importante actividade. -------------------------------------------------------------  

 ---------- E também a extensão de saúde de Rio de Moinhos, velha aspiração da 

população daquela aldeia com perto dos novecentos habitantes, é abandonada pela 

câmara sem qualquer justificação. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Num outro domínio, lamentamos que a câmara persista teimosamente em 

manter a taxa do IMI num valor que podia ser mais reduzido em ordem a avaliar a 

pesada carga fiscal que se abate sobre as famílias e as empresas, o que era 

perfeitamente possível. É certo que o senhor vereador Teles na última reunião deste 

órgão já abriu as portas para que essa atitude possa ser revista no futuro, 

certamente, dizemos nós, de forma a que os efeitos dessa medida sejam produzidos 

só no ano das próximas eleições autárquicas. É um expediente vulgar que não 

dignifica nada a politica, em que os interesses da população são sacrificados em 

favor de estratégias eleitoralistas. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por tudo isto, a que muito mais havia a acrescentar, consideramos que as 

GOP´s para 2016, nem podem ser classificadas como sendo, como se costuma 

dizer: mais do mesmo, pois, na realidade, do que se trata é de “menos do mesmo” e 

assim não podem merecer o nosso voto favorável. O Grupo da CDU. Aljustrel 26 de 

novembro de 2015.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Autorização prévia de assunção de compromissos plurianuais. -----  

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

constitui pretensão desta Câmara Municipal proceder à aquisição dos seguintes 

prédios urbanos, propriedade da empresa EDMI – Empresa de Projetos Imobiliários 

S.A: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1) Prédio urbano, sito na Rua Vasco da Gama, em Aljustrel, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 62 da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número 

1531/1994098 - Aljustrel, com o valor patrimonial de 85.170,00€; ---------------------------  

 ---------- 2) Prédio urbano, sito no Malpique, em Aljustrel, constituído por moinho de 

vento e recinto para desafogo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 798 da 

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o número 2522/20011105 - Aljustrel, com o valor 

patrimonial de 1.450,00€;  -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Prédio urbano, sito nos Subúrbios de Aljustrel, constituído por moinho de 

vento e recinto para desafogo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 792 da 

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o número 2523/20011105 - Aljustrel, com o valor 

patrimonial de 1.580,00€. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A referida empresa aceitou vender os três imóveis pelo valor seu patrimonial, 

num total global de 88.200,00€ (oitenta e oito mil e duzentos euros), tendo ficado 

acordado que o pagamento do preço, sem juros, seria feito nos seguintes termos: ----  

 ---------- - 20.000,00€ na data da celebração da respetiva escritura de compra e 

venda; -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - o remanescente do preço no valor de 68.200,00€ (sessenta e oito mil e 

duzentos euros) em 15 prestações anuais, sendo a primeira no montante de 

5.200,00€ (cinco mil e duzentos euros ) e as restantes no valor de 4.500,00€ (quatro 

mil e quinhentos euros) cada uma, vencendo-se a primeira um ano após a 

celebração da respetiva escritura de compra e venda, e assim sucessivamente. -------  

 ---------- Referiu ainda, que nos termos da alínea c) do n.º1 do art.º6 da Lei n.º8/2012 

de 21 de fevereiro, a assunção de compromissos plurianuais, neste caso, a 

repartição dos encargos relativos ao pagamento da aquisição dos 3 prédios está 

sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação, a Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do 

n.º1 do art.º6 da Lei n.º8/2012 de 21/02, deliberou por unanimidade conceder 

autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais. -------------------------  
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 ---------- B6 – Apreciação e votação da proposta de alteração dos Limites da 

Área de Regeneração Urbana (ARU) de Aljustrel. --------------------------------------------  

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

a data da publicação da nova versão do Plano Diretor Municipal (PDM), no dia 6 de 

fevereiro de 2015 em Diário da República, que o Município de Aljustrel tem vindo a 

adaptar-se a esta nova ferramenta de planeamento municipal. ------------------------------  

 ---------- Durante o processo de revisão do PDM foram revistos e ajustados os limites 

dos perímetros urbanos, tornando-se necessário alterar os limites da Área de 

Regeneração Urbana de Aljustrel (ARU). -----------------------------------------------------------  

 ---------- Vimos assim, propor a alteração dos limites da ARU, de modo a que sejam 

coincidentes com o atual limite do perímetro urbano de Aljustrel. Para além do 

referido aumento, propõe-se ainda um aumento da ARU na zona da antiga 

exploração mineira e a inclusão de uma faixa de proteção ao trajeto da variante 

proposta e de uma outra alternativa à referida variante. ----------------------------------------  

 ---------- Assim, o limite da ARU será ajustado com base nos seguintes elementos: ----  

 ---------- Limite do perímetro urbano em vigor; ------------------------------------------------------  

 ---------- Limite da Unidade Operativa de Planeamento a Gestão (UOPG 1 - Núcleo 

patrimonial do Parque Mineiro de Aljustrel), de modo a incluir toda a área do futuro 

parque mineiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Faixa de proteção à variante proposta; ---------------------------------------------------  

 ---------- Faixa de proteção a alternativas à variante proposta. ---------------------------------  

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

aprovar a alteração dos Limites da Área de Regeneração Urbana de Aljustrel (ARU) 

e respetivas plantas. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos termos do n.º 1 do 

Art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 03/09. ---------------------------------------------------------------  

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

em consideração a necessidade de nomear um auditor externo responsável pela 

certificação legal de contas do Município de Aljustrel, propõe-se, em conformidade 

com o disposto no n.º1 do artigo 77º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que a 

Assembleia Municipal delibere no sentido de nomear a empresa Santos Pinho & 
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Associados – Soc. Revisores, representada pelo Dr. Carlos Pedro Ramos dos 

Santos Pinho, Roc. 1186, como revisores oficiais de contas do Município de Aljustrel. 

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

nomear a empresa Santos Pinho & Associados – Soc. Revisores, representada pelo 

Dr. Carlos Pedro Ramos dos Santos Pinho, Roc. 1186, como revisores oficiais de 

contas do Município de Aljustrel. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Procedimento Concursal  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido referindo que na sequência do 

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Encarregado 

Operacional, encontra-se constituída reserva de recrutamento interna, nos termos do 

disposto no artigo 40º da Portaria n.º83-A/2009, de 22 de janeiro. Assim, havendo 

necessidade de se proceder ao recrutamento de mais um Encarregado Operacional, 

e existindo vaga no Mapa de Pessoal e verba disponível para o recrutamento, a 

Câmara Municipal deliberou no sentido de solicitar autorização à Assembleia 

Municipal para proceder ao mediante recurso à referida reserva de recrutamento. -----  

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

recrutamento de 1 Encarregado Operacional. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- A candidatura imaterial referente ao levantamento da rede de águas em 

baixa, com vista a podermos ter uma noção real do que é a rede de águas em baixa 

no concelho de Aljustrel; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A conclusão das obras de construção das novas instalações do Jardim de 

Infância CAPI (Centro de Apoio à Pequena Infância), que apesar de não serem da 

égide da câmara municipal, o Município de Aljustrel interferiu diretamente para a sua 

construção, quer através da doação do respetivo terreno, quer através de 

comparticipação financeira. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

a sessão eram 21:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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


