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- ATA N.º 05/2016 - 

 

 ---------- Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, 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:  ---------------------  

 ---------- João Afonso, substituído por Jorge Conduto. ------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pina Santos Gil, substituída por Rui Rosa. -------------------------------------  

 ---------- 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 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal 

Jovem.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- B3 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

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

 ---------- B4 – Fixação da Derrama.  -------------------------------------------------------------------   

 ---------- B5 – Fixação da participação variável no IRS. ------------------------------------------  

 ---------- B6 – Autorização para a contração de um empréstimo até ao montante de 

907.674,76€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal. ---  

 ---------- B8 – Apreciação e votação da Constituição e dos Estatutos da Associação 

de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. ----------------------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Ervidel, São 

João de Negrilhos e Messejana. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- B11 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B12 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 09 de junho de 2016, 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 Manuel Francisco Baltazar e Pedro Amieiro não participaram 

na votação por não terem estado presentes na sessão de 09/06/2016. --------------------  

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

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

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

 ---------- e-mail datado de 29/09/2016 de Cidália Pina Gil a informar da 

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

 ---------- Ofício datado de 23/06/2016, da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, a enviar convite para estar presente na abertura oficial/almoço, do XII 

Encontro Nacional dos Rios de Moinhos de Portugal - Aljustrel, no próximo dia 2 de 

julho, no Centro Comunitário de Rio de Moinhos; ------------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

 ATA N.º5/2016  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 30 DE SETEMBRO DE 2016 
3 
 

 ---------- Ofício datado de 28/07/2016, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, a enviar convite para estar presente no Seminário “ Portugal 2020: Os 

Fundos Comunitários e as Autarquias Locais” , que se realizou no passado dia 12 de 

setembro, no Centro de Congressos de Aveiro; ---------------------------------------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares “Planície Alentejana” de 

Montes Velhos, a enviar convite para estar presente no XX Encontro Nacional de 

Folclore, que se realizou no passado dia 18 de junho; ------------------------------------------  

 ---------- Convite do Grupo Coral “As Margens do Roxo” para estar presente no 

encontro de grupo corais que se realizou no passado dia 9 de julho; -----------------------  

 ---------- Convite da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, para estar presente na 

festa de final de ano do Infantário “A Borboleta”, que se realizou no passado dia 24 

de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Convite da Cocaria - Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos 

para um lanche convívio que se realizou no passado dia 9 de setembro, com vista a 

comemorar o seu 20º aniversário. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 758/2016 datado de 27/06/2016, da Câmara Municipal de 

Aljustrel a enviar convocatória para a reunião do Conselho Municipal de Segurança, 

que se realizou no passado dia 5 de julho; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a enviar cópia da 

pergunta dirigida ao Ministro da Saúde acerca “Da existência de profusas situações 

de abertura de procedimentos disciplinares e de inquéritos sobre ocorrências 

alegadamente anómalas na prestação de cuidados de saúde no Hospital José 

Joaquim Fernandes (Beja). -----------------------------------------------------------------------------  

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

parte da bancada da CDU a moção “Pela reposição das freguesias” que depois de 

lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- B2 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia 

Municipal Jovem. -----------------------------------------------------------------------------------------   
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 ---------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi introduzido o assunto 

referindo que a Assembleia Municipal Jovem, atividade promovida pela Assembleia 

Municipal de Aljustrel em parceria com o Agrupamento de Escolas de Aljustrel, 

reuniu no dia 3 de maio de 2016, na sala de sessões dos Paços de Concelho.  --------  

 ---------- Enalteceu a participação dos jovens nesta atividade fazendo referência à 

qualidade da participação e ao empenho dos jovens para o bom funcionamento e 

sucesso desta atividade. Referiu ainda que, de acordo com o regulamento aprovado 

em Assembleia Municipal, cabe aos representantes dos jovens apresentar em 

Assembleia Municipal a proposta de recomendação aprovada pela Assembleia 

Municipal Jovem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida os participantes na Assembleia Municipal Jovem, apresentaram 

a seguinte proposta de recomendação à Câmara Municipal: ----------------------------------  

 ---------- 1 - Realizar campanhas de sensibilização. -------------------------------------------  

 ---------- Com esta campanha de sensibilização para preservação dos espaços 

públicos para a melhoria da qualidade de vida pretendemos alertar a população para 

a importância que os espaços públicos tem na nossa qualidade de vida para tal 

tencionamos realizar algumas palestras, sobre os atos inconscientes das pessoas 

perante este tema e explicar em que medida essas ações, conscientes ou 

inconscientes, afetam a qualidade de vida das pessoas. ---------------------------------------  

 ---------- Tencionamos, ainda, proceder à distribuição de panfletos pela população, 

que contenham um pequeno resumo do que era falado na palestra. -----------------------  

 ---------- Deve desenvolve-se uma parceria com as entidades envolvidas, criando-se 

planos para jovens, onde fosse possível estes prestarem a sua ajuda na 

preservação, limpeza e remodelação dos espaços públicos. ----------------------------------  

 ---------- Sempre que possível estas ações deveriam proporcionar atividades com a 

comunidade aljustrelense, como por exemplo a recolha de lixo, desenvolvendo-se 

em espaços públicos ao ar livre. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Criação de programas de segurança/vigilância, nos espaços 

públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criar uma estratégia que envolva pares de voluntários reformados ou 

desempregados, com direito a um subsídio de alimentação e deslocação (caso 

necessário), tal como a criação de um protocolo com as autoridades para a criação 
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de novas rotas de patrulhamento e de uma linha de resposta rápida de forma a que 

exista uma utilização segura e cuidada dos espaços públicos. -------------------------------  

 ---------- 3 - Criação e promoção de programas familiares. ---------------------------------  

 ---------- Criação de atividades que envolvam estes espaços, com vista ao não 

abandono e desativação das infraestruturas, divulgando e proporcionando-lhes uma 

maior dinâmica através de parcerias com entidades diversas (empresas, escolas, 

instituições). Para a prossecução deste objetivo propomos a criação de uma parceria 

com várias entidades, desenvolvendo-se planos para jovens, onde fosse possível 

que estes prestassem a sua ajuda na preservação, limpeza e remodelação dos 

espaços públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Disseminação de atividades por diversos espaços públicos. ------------  

 ---------- Generalização das diferentes atividades em realização localizadas nos 

diferentes espaços públicos, ou seja, criar flexibilidade entre os espaços públicos e 

as atividades a serem desenvolvidas para que a população os conheça e 

dinamize/frequente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - Construção de um regulamento para a proteção dos espaços 

públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao criar um regulamento para a preservação dos espaços públicos para a 

melhoria da qualidade de vida temos como objetivo penalizar as pessoas que tem 

atitudes contra a preservação dos mesmos, como, por exemplo, danificação de 

alguns espaços públicos, poluição e vandalismo. Caso exista já um regulamento 

com o mesmo objetivo, propomos a atualização no mesmo. ----------------------------------  

 ---------- B3 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

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

 ---------- Pelo Sr. Presidente 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 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 
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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 2017: ---------------------------------------- .  

 ----------  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 2017. --------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente foi introduzido 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. ------------------  
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 ---------- 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 

2016 (a cobrar em 2017), 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: “Ao fixar-se a 

taxa da derrama não se pode pensar só nos cofres da Câmara, é necessário 

também ter em conta o concelho e o seu futuro; --------------------------------------------------  

 ---------- Não se pode pensar só nas empresas que já cá estão, é necessário ter 

também em conta aquelas que queremos que venham no futuro. ---------------------------  

 ----------  A taxa máxima é potencialmente dissuasora da captação de novos 

investimentos empresariais. Por exemplo: uma empresa que esteja a estudar a sua 

localização em função das condições que os municípios lhe facultam tende a optar 

sempre pelo que lhe garanta mais vantagens fiscais. -------------------------------------------  

 ---------- Não somos contra a derrama mas uma taxa que não fosse a máxima, 

embora disso se pudesse aproximar, poderia constituir uma vantagem comparativa 

para Aljustrel.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Fixação da participação variável no IRS. --------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente 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 2017, 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 2017, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos 

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

 ---------- B6 – Autorização para a contração de um empréstimo até ao montante 

de 907.674,76€. ------------------------------------------------------------------------------------------- .   

 ---------- Pelo Sr. Presidente foi introduzido o assunto referindo que foram solicitadas 

propostas para a contração de um empréstimo até ao montante de 907.674,76€, às 

instituições de crédito Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

Aljustrel e Almodôvar, Banco BPI, Millennium BCP, Banco Santander Totta e Novo 

Banco. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da apreciação efetuada às propostas apresentadas, e tendo como 

referência a Euribor a 6 meses, concluiu-se que a proposta elaborada pela Caixa 

Geral de Depósitos se apresentou como a mais vantajosa para os interesses do 

Município, por praticar um spread mais baixo. -----------------------------------------------------  

 ---------- Assim a Câmara Municipal deliberou por unanimidade optar pela proposta 

apresentada pela Caixa Geral de Depósitos, por ser a mais vantajosa para os 

interesses do município e solicitar à Assembleia Municipal nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33 da Lei n.º75/2013 de 12/09, autorização para, e ao abrigo do 

disposto nos art.ºs 49 e 51 da Lei n.º73/2013 de 03/09, se contrair um empréstimo 

até ao limite de 907.674,76€ para financiamento da contrapartida nacional de 

diversos projetos financiados pelo FEDER, e ainda, para cumprimento da alínea c) 

do n.º1 do art.º6º da Lei n.º8/2012 de 21/02, solicitar autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais. ------------------------------------------------------------  

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

autorizar a contração do empréstimo até ao limite de 907.674,76€ para 

financiamento da contrapartida nacional de diversos projetos financiados pelo 

FEDER optando pela proposta apresentada pela Caixa Geral de Depósitos e ainda 

autorizar a assunção prévia de compromissos plurianuais. ------------------------------------  
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 ---------- B7 – Apreciação e votação da Proposta de Alteração ao Mapa de 

Pessoal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- .   

 ---------- Pelo Sr. Presidente foi introduzido o assunto referindo que, por força da 

criação de novos espaços municipais como sendo o Centro de Artes, e do 

alargamento das ofertas dos serviços educativos, nomeadamente ao nível da 

Educação Pré-Escolar e do CAIM, entre outros aspetos, o atual mapa de pessoal do 

Município de Aljustrel deixou de satisfazer as necessidades e especificidades 

exigidas pelos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e com vista a uma maior eficiência e funcionalidade dos serviços, 

bem como uma correta adequação aos mesmos, a Câmara propõe ao abrigo do 

disposto no artigo 29º da Lei n.º35/2014, de 20 de junho e do artigo 3º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a seguinte alteração ao Mapa de Pessoal: --------  

 ---------- Unidade de Cultura, património e turismo: -----------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Técnico – Expressões Plásticas, a 

preencher por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo; ------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Técnico – Design, a preencher por 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo; --------------------------------------------  

 ----------  - Criação de um lugar de Assistente Técnico – Expressão Musical, a 

preencher por Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo.” -----------------------  

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

proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal. -------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Apreciação e votação da Constituição e dos Estatutos da 

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. -------------------------------  

 ---------- O ponto foi retirado para melhor análise e apreciação do assunto em 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B9 – Apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

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

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

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel, correspondente a 2016. -----------------------------------------------------  
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 ---------- 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 Ervidel, correspondente a 2016. --------------------------------  

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

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos, correspondente a 2016. -------------------------------  

 ---------- 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 São João de Negrilhos, correspondente a 2016. -----------  

 ---------- 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 2016. -----------------------------------------------  

 ---------- 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 2016. ---------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação da atividade da Câmara. -------------------------------------------  

 ---------- B11 – Outros assuntos de interesse. ---------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 10 e 11 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. --------  

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

 ---------- A inauguração do elemento escultório referente ao “Cante Alentejano”; --------  

 ---------- O início do processo de colocação de cerca de 1400 painéis solares em 

vários edifícios municipais, cuja verba resultante do aluguer das coberturas para 

esse efeito, serão colocadas à disposição do associativismo. --------------------------------  

 ---------- B12 – 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 
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que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

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

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

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

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

a sessão eram 22:00 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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


