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- ATA N.º 01/2015 - 

 

 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no 

Centro Sociocultural de São João de Negrilhos, 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:  ---------------------  

 ---------- Duarte Proença de Almeida Toscano, substituído por Luís Manuel Narciso 

Peixeiro ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 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 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia e seu substituto (também 

Presidente da Junta de Freguesia), que em representação de todas as Juntas de 
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Freguesia do concelho, participará no XXII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------------   

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2014. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 7 de novembro de 2014, depois de transcrita 

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

membros, Luis Peixeiro, Raúl Oliveira, Antonieta Batista por não terem estado 

presentes na sessão e do membro José Godinho por não concordar com o teor da 

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

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

 ---------- O Sr. Presidente informou os presentes que o membro Duarte Proença de 

Almeida Toscano, através de e-mail datado de 25/02/2015, solicitou a sua 

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

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

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

 ---------- Ofício de ref.ª Circ.-118/2014 datado de 11 de novembro de 2014, da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, a enviar convite para o Seminário 

sobre Poder Local e o Setor Solidário, que se realizou no dia 26 de novembro de 

2014 em Coimbra; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 12 de novembro de 2014, da Confraria de Nossa Senhora 

do Castelo a convidar para estar presente na visita da Imagem Peregrina de Nossa 

Senhora da Conceição de Vila Viçosa, no passado dia 30 de novembro; -----------------  
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 ---------- Fax de ref.ª 726 datado de 21 de novembro de 2014 da CIMBAL - 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, a informar sobre a 3.º sessão 

ordinária da Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, no dia 27 de novembro de 2014;  

 ---------- Ofício datado de 01/12/2014 dos Deputados do Grupo Parlamentar do PS, a 

informar acerca das perguntas efetuadas ao Governo sobre o Cante Alentejano; ------  

 ---------- Ofício de ref.ª 041/ASS.FREG/2014 datado de 03 de dezembro de 2014 da 

Assembleia da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, a enviar cópia 

da moção sobre “Congratulação pela Manutenção da Escola de Rio de Moinhos”;-----  

 ---------- Ofício de ref.ª 158/Geral/2014 datado de 03 de dezembro de 2014 da União 

das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos a enviar convite para o almoço “I 

Convívio Desportivo da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos” no dia 8 

de dezembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 10 de dezembro de 2014, da Paróquia de São João de 

Negrilhos a enviar convite para participar na Homenagem às Irmãs Doroteias no dia 

14 de dezembro de 2014; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício datado de 10 de dezembro de 2014 da Junta de Freguesia de Ervidel 

a enviar convite para o tradicional almoço de Natal, no dia 23 de dezembro de 2014; -  

 ---------- Ofício de ref.ª 131/2014 datado de 18/12/2014 da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, a informar que se realiza nos dias 27 e 28 de março de 

2015 o XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

solicitando a indicação de um Presidente de Junta (efetivo e substituto) para 

representação das juntas de freguesia do município no XXII Congresso da ANMP;----  

 ---------- Ofício datado de 29 de dezembro de 2014, da Paróquia do Santíssimo 

Salvador de Aljustrel a enviar convite para as celebrações dos Reis no dia 3 de 

janeiro de 2015; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 452-G/1-182 datada de 31/12/2014, da Assembleia Distrital de 

Beja, a convocar para uma sessão extraordinária da Assembleia Distrital de Beja no 

dia 14 de janeiro de 2015; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 92 datado de 23 de janeiro de 2015 da Inspecção-Geral das 

Finanças a informar que pretende iniciar uma auditoria ao Município em 3 de 

fevereiro de 2015 referente ao controlo do endividamento e da situação financeira da 

Administração Local Autárquica; -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª Circ. N.º 10/2015, datado de 20 de janeiro de 2015 da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, a informar sobre a antecipação do 

XXII Congresso Nacional da ANMP para os dias 27 e 28 de março de 2015; ------------   

 ---------- Ofício datado de 16 de fevereiro de 2015, do Negrilhos Futebol Clube a 

enviar convite para o almoço convívio no dia 01 de março, em virtude do 4.º passeio 

BTT. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi ainda presente ofício datado de 27 de janeiro de 2015, da Comissão 

Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a enviar cópia 

do Projeto de Lei n.º722/XII (criação da Freguesia de Rio de Moinhos, no concelho 

de Aljustrel, Distrito de Beja) e do Projeto de Lei n.º730/XII (criação da Freguesia de 

Aljustrel, no concelho de Aljustrel, Distrito de Beja), ambos da iniciativa do Partido 

Comunista Português, a solicitar a emissão de parecer por parte da Assembleia 

Municipal de Aljustrel, acerca dos projetos de lei em causa. ----------------------------------  

 ---------- Colocado o assunto à discussão, o deputado José Godinho propôs dar um 

parecer favorável à criação da freguesia de Rio de Moinhos e de Aljustrel. ---------------  

 ---------- Por sua vez o deputado Rui Faustino referiu que, por uma questão de 

coerência, não poderia estar mais de acordo com a proposta feita, pelo que 

reafirmava a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Colocada à votação a emissão do parecer acerca dos projetos de lei em 

causa, o deputado José Godinho pediu novamente a palavra, no sentido de propor 

mais uma vez que se votasse a proposta que ele apresentou à Assembleia Municipal 

de votar a emissão de parecer favorável à criação das duas freguesias. ------------------  

 ---------- Face ao proposto, o Sr. Presidente da Assembleia salientou que o que 

estava em votação era a emissão de parecer favorável aos projetos de lei em causa 

e não a proposta do deputado José Godinho. -----------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Luís Bartolomeu solicitou a palavra e referiu que já 

se tinha percebido que ambas as bancadas estavam de acordo em votar 

favoravelmente a criação das freguesias, pelo que deveria passar-se à votação dos 

projetos de lei em análise. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável aos projetos de lei em causa, tendo a bancada do PS apresentado 

a seguinte declaração de voto: “A bancada do Partido Socialista reafirma a sua firme 
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convicção de lutar pela reposição das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 

manifestando a sua total discordância em relação ao processo de reorganização do 

mapa administrativo do território nacional. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Desde que o governo tomou esta iniciativa, a bancada do Partido Socialista 

e os seus eleitos têm sido coerentes na sua posição e por conseguinte firmes na sua 

ação, como se pode verificar pelas variadas moções propostas a esta assembleia, e 

pela sua participação ativa nas várias formas de luta com o objetivo de reverter esta 

posição governamental.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e perante um pedido de tomada de posição, que consideramos vir 

reforçar todos os aspetos já elencados pelo PS, esta bancada consciente que 

interpreta a vontade maioritária do povo do concelho, vota favoravelmente ao projeto 

de lei apresentado e reforça o seu papel de defesa dos cidadãos, das instituições e 

dos interesses do interior do país, reafirmando as seguintes deliberações, entretanto 

já aprovadas nesta assembleia. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Recusar todas as políticas do governo que levem ao afastamento dos 

cidadãos em relação ao estado central. -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação à nova legislação que instalou a 

confusão no território, no que concerne ao papel a desempenhar pelas 

Comunidades Intermunicipais, pelas Câmaras e pelas Juntas de Freguesia. ------------  

 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação às constantes intromissões do 

governo nas questões de âmbito local, nomeadamente através do estrangulamento 

financeiro imposto às autarquias locais. -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação à reorganização administrativa 

do território, que no concelho de Aljustrel extinguiu a freguesia de Rio de Moinhos. 

 ---------- - Continuar a desenvolver formas de luta tendo em vista a reinstalação da 

freguesia de Rio de Moinhos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação à reorganização do mapa 

judiciário, que prevê o encaminhamento de todos os cidadãos do concelho de 

Aljustrel, para a comarca de Ourique, sem que para tal exista uma única rede de 

transportes públicos compatível. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação à possibilidade de encerramento 

da repartição de finanças do concelho. --------------------------------------------------------------  
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 ---------- - Manifestar a sua discordância em relação ao Relatório do Grupo de 

Trabalho das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (GTIEVA), que adia 

investimentos estratégicos para o desenvolvimento da região, tais como, 

eletrificação da linha ferroviária do Alentejo, conclusão das obras do IP8, IP2, IC27, 

IC4 e a dinamização do aeroporto de Beja. --------------------------------------------------------  

 ---------- Solicita-se à mesa, que anexe a esta declaração de voto, todas as moções 

aprovadas sobre esta temática. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Dê-se conhecimento desta declaração de voto às Assembleias de 

Freguesia, à Comunicação Social e á população do concelho de Aljustrel.” --------------  

 ---------- O deputado José Godinho não participou na votação e apresentou a 

seguinte declaração de protesto: “Para os devidos efeitos e para que conste em ata, 

informo que não participei na votação em causa como forma de protesto contra a 

atitude arbitraria do Sr. Presidente da Mesa, de negar provimento à proposta por 

mim formalmente apresentada, em nome do grupo de eleitos da CDU, sobre a 

matéria em apreço, com manifesto desrespeito pelos princípios democráticos, pelas 

leis da republica e pela norma regimental fundamental deste órgão, que consagra o 

direito de qualquer eleito apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre 

matéria da sua competência. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Como é óbvio, não está em causa e nunca poderia estar, qualquer reserva 

da minha parte, relativamente á justa e necessária reconstituição da Junta de 

Freguesia da Rio de Moinhos e sublinho que, pessoalmente, eu próprio, me orgulho 

de ter estado na base da decisão que levou à sua criação institucional, 

oportunamente aprovada pela Assembleia da Republica, sob proposta do Partido 

Comunista Português”. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia foi ainda apresentada por 

parte da bancada da CDU a Moção “Delegação de Competências” que depois de 

lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade, tendo a bancada do PS 

apresentado declaração de voto que se anexa à presente ata. -------------------------------  

 ---------- Por fim a bancada do PS apresentou um voto de saudação ao Cante 

Alentejano, que depois de lido e colocado à votação foi aprovado por unanimidade. --  

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

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



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

ATA N.º1/2015  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015 
7 
 

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

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

 ---------- B2 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia e seu substituto 

(também Presidente da Junta de Freguesia), que em representação de todas as 

Juntas de Freguesia do concelho, participará no XXII Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------------------  

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição do Presidente da Junta 

de Freguesia e seu substituto (também Presidente da Junta de Freguesia), que em 

representação de todas as Juntas de Freguesia do concelho, participará no XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, passou-se à 

votação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim entraram na urna 19 votos, e apurados os resultados, verificou-se que 

foram eleitos para representar as freguesias do concelho de Aljustrel, no XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com 12 votos o 

Presidente da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Pedro Miguel 

Mealha Formoso (Efetivo) e com 7 votos o Presidente da Junta de Freguesia de 

Ervidel, Ildefonso Alexandre Ribeiro Godinho (Substituto). ------------------------------------  

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

das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Proteção civil de 

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

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição do Presidente da Junta 

de Freguesia para representação das freguesias do concelho na Comissão 

Municipal de Proteção civil de Aljustrel, passou-se à votação. --------------------------------  

 ---------- Entraram na urna 19 votos, e apurados os resultados, verificou-se que foi 

eleito com 12 votos, para representante das freguesias do concelho de Aljustrel na 

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

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

 ---------- B4 – Autorização para abertura de procedimentos concursais. --------------   

 ---------- TÉCNICO SUPERIOR – EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA -----------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, tendo 

em consideração a necessidade de manter os projetos que a Autarquia tem em 

curso na área da Educação e na área Social, como sejam a Universidade Sénior, o 

Animasénior e tendo ainda em consideração que se encontram cumpridos todos os 

requisitos legais para o recrutamento em causa, a Câmara deliberou por 

unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal para a abertura de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Educação e 

Intervenção Comunitária. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- ASSISTENTE OPERACIONAL – CANTONEIRO. -------------------------------------------------  

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

em atenção a necessidade de mais trabalhadores para assegurar a limpeza urbana 

(limpeza de ruas e recolha de resíduos sólidos), e tendo ainda em consideração que 

se encontram cumpridos todos os requisitos legais para o recrutamento em causa a 

Câmara deliberou por unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal 

para a abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação 

jurídica de emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de 

trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente 

Operacional – Cantoneiro. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. -------------------------------------------------------------- 

 ---------- ASSISTENTE OPERACIONAL – ELETRICISTA ---------------------------------------------------  

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

em atenção o n.º de trabalhos que se realizam na área de Eletricidade, e um 

Assistente Operacional – Eletricista, deixou de desempenhar funções desde 2012, 

devido a acidente em serviço, e tendo ainda em consideração que se encontram 

cumpridos todos os requisitos legais para o recrutamento em causa, a Câmara 

deliberou por unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
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emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

eletricista. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- ASSISTENTE OPERACIONAL – PINTOR. --------------------------------------------------------  

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

em consideração a carência de recursos humanos na área da pintura (de construção 

civil), e por forma a dar satisfação às necessidades nesta área em tempo útil, e 

tendo ainda em consideração que se encontram cumpridos todos os requisitos legais 

para o recrutamento em causa, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar 

autorização à Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal 

comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Pintor.” ----------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- ENCARREGADO OPERACIONAL ------------------------------------------------------------------  

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

vista a colmatar a necessidade de um Encarregado Operacional, por forma a 

melhorar a capacidade de resposta dos serviços na área da distribuição/afetação de 

material e ferramentas, e por forma a melhorar o processo de consulta de preços e 

compras no que se refere às obras por administração direta, e tendo ainda em 

consideração que se encontram cumpridos todos os requisitos legais para o 

recrutamento em causa, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para 

ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Encarregado Operacional. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- TÉCNICO SUPERIOR – ARQUITETURA ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que face à 

atual evolução de recursos humanos, e para que o Município não fique com carência 

de recursos nesta área, e tendo ainda em consideração que se encontram 

cumpridos todos os requisitos legais para o recrutamento em causa, a Câmara 

deliberou por unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do 

mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – 

Arquitetura. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- TÉCNICO SUPERIOR – ARQUITETURA ----------------------------------------------------------  

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

atual evolução de recursos humanos, e para que o Município não fique com carência 

de recursos nesta área, e tendo ainda em consideração que se encontram 

cumpridos todos os requisitos legais para o recrutamento em causa, a Câmara 

deliberou por unanimidade solicitar autorização à Assembleia Municipal para a 

abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Arquitetura. -  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- TÉCNICO SUPERIOR – EDUCAÇÃO -------------------------------------------------------------  

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

consideração a necessidade de manter os projetos que a Autarquia tem em curso na 

área da Educação, como sejam o Animasénior, bem como os projetos destinados à 

comunidade escolar no âmbito das atividades da Biblioteca Municipal, e para que o 

Município não fique com carência de recursos nesta área, e tendo ainda em 

consideração que se encontram cumpridos todos os requisitos legais para o 

recrutamento em causa, a Câmara deliberou por unanimidade solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para a abertura de procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado para 
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ocupar um posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na 

categoria de Técnico Superior – Educação. --------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a abertura do procedimento concursal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Apreciação do Relatório de Atividades da Assembleia Municipal – 

2014. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente para apreciação o relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2014.------------------------------------------------------------------  

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

  --------- B6 – Apreciação da atividade da Câmara. --------------------------------------------  

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

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

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente o encerramento de 

algumas operações comunitárias; a alteração da periodicidade dos mercados 

mensais; a requalificação do Parque de Feiras de São João de Negrilhos; a 

inauguração dos espaços destinados à APE e à Cruz Vermelha. ----------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara salientou ainda que o Município de Aljustrel, no 

cômputo geral, continua a baixar o endividamento, e por fim referiu que se encontra 

concluída a revisão do PDM de Aljustrel, deixando um especial agradecimento a 

todos os colaboradores da autarquia que se envolveram na elaboração do mesmo, 

bem como a todas as entidades envolvidas. -------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – 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.------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 


