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- ATA N.º 02/2017 - 

 

 ---------- Aos dezassete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezassete, na 

Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ----------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------- Manuel Joaquim Batista Ruas  

 ---------- 1ª Secretária:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2ª Secretária: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

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

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia, em conformidade com o disposto no n.º3 do artigo 44º da Lei n.º169/99 

de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de janeiro, 

procedeu à verificação da identidade do cidadão Daniel Ramos Laginha, natural de 

Aljustrel, residente no Bairro de Vale de Oca, n.º 847, em Aljustrel eleito para este 

órgão, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no dia um outubro de dois mil 

e dezassete, que justificadamente não esteve presente no ato de instalação da 

Assembleia Municipal realizado a dezanove de outubro de dois mil e dezassete. ------  

 ---------- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, segundo a ata de 

apuramento geral, com a identidade do eleito e após prestado o juramento legal, o 

Presidente da Assembleia Municipal, declarou-o investido nas suas funções do que, 

para constar, e devidos efeitos se lavrou um documento, que depois de assinado por 

todos fará parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------  

 ---------- Não se verificou a falta de nenhum membro da Assembleia. -----------------------  

 ---------- 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, João Carlos Soares Mestre e Pedro 

Miguel Pacheco da Silva Amieiro. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 20:00 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- B1 – Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2017-2021. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à análise do ponto, o Senhor Presidente saudou todos 

os presentes e desejou votos de um bom trabalho. ----------------------------------------------  

 ---------- De seguida foi presente para apreciação a proposta do Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021 tendo sido feita uma breve 

apresentação do mesmo por parte do Sr. Presidente. -------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Manuel Nobre, por considerar que a bancada da 

CDU não estava preparada para a aprovação do regimento nesta sessão, devido ao 

documento final ter chegado com pouco tempo de antecedência, propôs a criação 

de um grupo de trabalho para proceder à revisão do mesmo. --------------------------------  

 ---------- Assim o Presidente da Assembleia propôs a criação de um grupo de 

trabalho, conforme já estabelecido com as Secretárias da Assembleia em reunião 

prévia. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto a Assembleia deliberou por unanimidade constituir um 

grupo de trabalho para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal para o 

mandato 2017-2021, composto pela Mesa da Assembleia, dois membros da 

bancada da CDU (Manuel Nobre e Renato Paulo) e dois membros da bancada do 

PS (João Afonso e Rui Faustino). ---------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles, antes de passar à apresentação do ponto, deu 

as boas vindas a todos membros, desejando que seja um mandato repleto de ideias 

profícuas, no sentido de fazer o melhor para o concelho de Aljustrel. ----------------------  

 ----------  Introduzido o assunto em análise, o Sr. Vereador Carlos Teles referiu 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 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 

ATA N.º2/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 
3 

 

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 

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 2018: ---------------------------------------- .  

 ----------  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 7 votos 

contra por parte da bancada da CDU, e 12 votos a favor da bancada do PS, aprovar 

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

no ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- “IMI (imposto Municipal sobre Imóveis) ---------------------------------------------------  

  --------- O IMI é uma das principais receitas dos Municípios. Nos últimos anos, o 

montante recebido em todo o país aumentou, fruto da reavaliação dos imóveis 
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que afectou aqueles prédios que desde 2014 não tinham sido transmitidos, e o 

Concelho de Aljustrel não foi excepção. -------------------------------------------------------------  

  --------- Desde essa data que a CDU se tem batido por uma redução da taxa de IMI 

proposta pela Câmara Municipal, considerando que essa reavaliação, por si só, 

justifica esta medida, no sentido em que permitiu um aumento de verbas para os 

cofres do Município, o qual é suportado desnecessariamente pelas famílias e 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Assim, uma vez mais, o Grupo da CDU sugere que a Câmara Municipal 

possa rever a sua posição, e que seja analisada a proposta da CDU que passa por 

um alívio fiscal das famílias, fixando a taxa de IMI em 0,3%-----------------------------------  

  --------- Por outro lado, carece de justificação a aplicação da majoração sobre 

prédios degradados, uma vez que esta situação não resulta de uma atitude de 

especulação imobiliária, pelo que tal só servirá para agravar, ainda mais, a injustiça 

fiscal sobre as pessoas. E isto quando a Câmara, se quiser, tem meios legais para 

obstar às situações mais problemáticas sobre essa matéria. ---------------------------------  

  --------- Aljustrel, 17 de Novembro de 2017, os Deputados Municipais eleitos pela 

CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se dar inicio á discussão do ponto, o Sr. Presidente da Assembleia 

referiu que os Deputados Municipais eleitos pela Bancada da CDU solicitaram dados 

a esta Assembleia acerca da Derrama, referindo que tomou as diligências 

necessárias para obter esses dados, mas ainda não possui os mesmos, uma vez 

que não lhe foram enviados. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida foi pelo Sr. Vereador Carlos Teles 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 

2017 (a cobrar em 2018), 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 €.  ----------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à votação, o deputado Manuel Nobre referiu que os 

deputados da CDU não puderam preparar a intervenção relativamente a este ponto, 

uma vez que gostariam de conhecer melhor os dados relativos às empresas que são 

taxadas no concelho, mas ainda assim, mesmo não dispondo desses dados, 

apresentam a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------------   

 ---------- “DERRAMA  (artigo 18º da Lei nº 73/2013) ----------------------------------------------  

   -------- Nos termos do artigo 18º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, a Assembleia 

Municipal, pode deliberar, sob proposta da Câmara Municipal, uma derrama, até ao 

limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável do IRC das empresas que exerçam 

atividade no Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A proposta apresentada consta na fixação de uma derrama de 1,5% sobre o 

lucro tributável para as empresas com volume de negócios superior a 150 000 € e de 

isenção para as empresas com volume de negócios inferior a esse montante. ----------  

  --------- O Grupo da CDU propõe no entanto, à Câmara Municipal, uma outra 

proposta que passa por uma discriminação positiva àquelas grandes empresas que 

pretendam instalar-se no Concelho; apesar de sabermos que a derrama é uma 

importante fonte de receita e de financiamento para os Municípios poderem executar 

os projetos constantes dos seus planos de atividade, não podemos ter apenas uma 

visão economicista, e o Município tem de ser o primeiro a apostar na captação de 

investimento, que a par de outras medidas, como a ampliação da Zona Industrial de 

Aljustrel ou a construção da Zona de Atividades Económicas de Ervidel, possam 

contribuir para o desenvolvimento sócio económico do Concelho. Assim a proposta 

apresentada passa pelos seguintes pressupostos: -----------------------------------------------  
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  --------- a)  1,5% sobre o lucro tributável para as empresas com volume de negócios 

superior a 150 000 €;.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b)  0,5% ou isenção, sobre o lucro tributável para as empresas com volume 

de negócios superior a 150 000 €, e que tenham fixado a sua sede social no 

Concelho, durante os 3 primeiros anos de laboração, e que criem e mantenham no 

mínimo 3 novos postos de trabalho; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- c)  isenção para as empresas com volume de negócios inferior a 150 000 €. -  

 ---------- Esta proposta não é inédita, existem alguns Municípios no país que já 

aplicam estes critérios. O Grupo da CDU sugere que esta proposta possa ser 

retirada desta sessão e que a mesma possa ser analisada em sede de Reunião de 

Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Aljustrel, 17 de Novembro de 2017, os Deputados Municipais eleitos pela 

CDU na Assembleia Municipal de Aljustrel.” -------------------------------------------------------  

 ---------- Colocado o ponto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, 

com 12 votos a favor por parte da bancada do PS e a abstenção por parte da 

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

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

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

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

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

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 

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

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

IRS pretendida pelo município. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 2018, 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 2018, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos 

das Pessoas Singulares (IRS). -------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B5 – Eleição dos membros para a CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, nos termos da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Procedeu-se à eleição dos membros efetivos e suplentes para 

representarem a Assembleia Municipal na CIMBAL - Comunidade Intermunicipal do 

Baixo Alentejo, mediante a apresentação de uma lista única. ---------------------------------  

 ---------- Numa única votação, e para representantes efetivos e suplentes, deram 

entrada na urna quinze votos. Apurados os resultados, verificou-se que foram eleitos 

com 15 votos, para representantes efetivos e suplentes na Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), os seguintes membros: ------------------------  

 ---------- Membros efetivos: João Manuel Rego Mendinhos Afonso (PS) e Manuel 

Nobre Rodrigues Rosa (CDU). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Membros suplentes: Manuel Joaquim Batista Ruas (PS) e Renato Miguel 

Fernandes Paulo (CDU). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – 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 XXIII Congresso 

(Extraordinário) da Associação Nacional de Municípios Portugueses.   

 ---------- De seguida procedeu-se à eleição do representante da Assembleia 

Municipal, no XXIII Congresso (Extraordinário) da Associação Nacional de 

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

 ---------- Numa única votação, e para representantes efetivo e substituto, deram 

entrada na urna dezanove votos. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apurados os resultados, verificou-se que foram eleitos, com dezoito votos, 

para representante efetivo, Rui Pedro da Silva Faustino, Presidente da Junta de 

Freguesia de São João de Negrilhos e para representante substituto, Cristina Isabel 

Ferreira Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel. --------------------------------  

 ---------- Nesta votação verificou-se a existência de um voto em branco. -------------------  

 ---------- B7 – Eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de 

Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ). --------------------------------------------------------  

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição de 4 cidadãos eleitores 
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para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), passou-se à 

votação, mediante a apresentação de uma lista única. -----------------------------------------  

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

que foram eleitos com 19 votos, para integrarem a Comissão de Proteção das 

Crianças e Jovens (CPCJ), a lista composta pelos seguintes cidadãos: -------------------  

 ---------- Luís Alberto Castanho Carriço ---------------------------------------------------------------   

 ---------- David Curtinha Carapinha --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pina Santos Gil  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Isabel Maria Martins Galope -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar ao ponto seguinte, o deputado Manuel Nobre solicitou 

autorização à Mesa para propor à Assembleia que se encontrasse um consenso 

relativamente às votações que se seguem, no sentido de em proporção, dois 

representantes serem da bancada do PS e um representante da bancada da CDU. --  

 ---------- O Senhor Presidente face ao solicitado informou a Assembleia que as 

votações foram previamente acordadas e conversadas, e que em princípio iriam 

manter-se os representantes anteriores. ------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação 

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

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

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

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição do representante da 

Juntas de Freguesia na Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios, passou-se à votação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entraram na urna dezanove votos, obtendo-se o seguinte resultado: ------------  

 ---------- 12 votos  a favor do Presidente da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de 

Moinhos, Pedro Miguel Mealha Formoso; -----------------------------------------------------------   

 ---------- 7 votos a favor da Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Cristina 

Isabel Ferreira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, verificou-se que foi eleito para representar as freguesias do concelho, 

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

União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Pedro Miguel Mealha Formoso. --  
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 ---------- B9 – Eleição do Presidente da Junta de Freguesia para representação 

das freguesias do concelho no Conselho Municipal de Educação, nos termos 

da alínea d) do artigo 5 do Decreto-Lei n.º7/2003, de 15/01, na atual redação. -----  

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

Municipal, para a realização do escrutínio secreto da eleição do representante da 

Juntas de Freguesia no Conselho Municipal de Educação, passou-se à votação. ------  

 ---------- Entraram na urna dezanove votos, obtendo-se o seguinte resultado: ------------  

 ---------- 12 votos  a favor da Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, Liliana 

Isabel Nobre Mendes; ------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 7 votos a favor da Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Cristina 

Isabel Ferreira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, verificou-se que foi eleito para representar as freguesias do concelho, 

no Conselho Municipal de Educação, Presidente da Junta de Freguesia de 

Messejana, Liliana Isabel Nobre Mendes. ----------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Eleição de um autarca de freguesia, para o Conselho Cinegético 

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

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

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

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

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

autarca de freguesia, para o Conselho Cinegético Municipal, passou-se à votação. ---  

 ---------- Entraram na urna dezanove votos, obtendo-se o seguinte resultado: ------------  

 ---------- 15 votos a favor do Autarca da Freguesia de Messejana, José Carlos 

Cavaco dos Santos; ---------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 4 votos em branco. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, verificou-se que foi eleito para representar as freguesias do concelho, 

no Conselho Cinegético Municipal, o Autarca da Freguesia de Messejana, José 

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

  --------- Terminadas as votações o deputado Manuel Nobre referiu que existiu um 

acordo em relação a todas estas votações, tendo-lhe sido indicado para 

representante na Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios a 

Junta de Freguesia de Messejana, e à “ultima da hora”, foi unilateralmente alterado 
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pela bancada do PS, passando-se para a União de Freguesias do Concelho de 

Aljustrel e Rio de Moinhos, contrariando o que tinha sido previamente acordado. ------  

 ---------- O Presidente da Assembleia discordou do enquadramento efetuado pelo 

deputado Manuel Nobre e referiu que o conversado telefonicamente, foi que a 

eleição para esta comissão e conselho, era votado por escrutino secreto e que 

normalmente eram eleitos de facto os Presidentes referidos, mas que poderia haver 

alterações, o que não considerava relevante pois era um acordo que estava na mão 

dos Presidentes de Junta em questão e que para a CDU, era concerteza igual. --------  

 ---------- B11 – Apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e 

Plano de Atividades de 2018. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Assembleia introduziu o assunto referindo que este ponto 

permite a ambas as bancadas e ao público, contribuírem com propostas, sugestões 

para a elaboração do Orçamento e Plano de Atividades em tempo útil para o ano 

2018. Referiu também que este ponto é para manter anualmente, normalmente na 

Assembleia ordinária de Setembro. Referiu ainda que os deputados da CDU 

apresentaram à Assembleia Municipal um requerimento acerca das transferências 

de verbas para as juntas de freguesias. Uma vez que o referido faz parte do 

Orçamento, informou que se houvesse interesse poderia abordar este tema. -----------  

 ---------- Por sua vez o deputado Manuel Nobre referiu que os deputados eleitos pela 

CDU não se vão coibir de apresentar propostas sempre que assim o entenderem. ----   

 ---------- Em relação a esta matéria serão apresentadas em tempo oportuno, primeiro 

em sede de executivo através dos senhores Vereadores e posteriormente na 

Assembleia Municipal, considerando assim não fazer qualquer sentido este ponto na 

ordem de trabalhos, embora respeitando o mesmo. ---------------------------------------------  

 ---------- De seguida o deputado Rui Faustino referiu alguns pontos que considera 

importantes reforçar pelo executivo na execução do Orçamento para o ano 2018: -----  

 ---------- 1 – Desenvolvimento Económico; ----------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – Alargamento das intervenções urbanas em todo o concelho com base 

nas ARU’s já aprovadas e otimização do quadro comunitário; --------------------------------  

 ---------- 3 – O reforço da atividade municipal junto da população, nomeadamente na 

área social; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – Desenvolvimento Turístico do concelho; --------------------------------------------  



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

MANDATO 2017-2021 

ATA N.º2/2017  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 
11 

 

 ---------- O Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a intervenção do 

deputado Manuel Nobre, e salientou que apesar de considerarem ou não pertinente 

a inclusão do ponto na ordem de trabalhos, ele vai continuar a vigorar na mesma. ----  

 ---------- Por fim o deputado Manuel Nobre referiu que o que o Estatuto do Direito da 

Oposição regula é o direito dos eleitos em oposição, e com todo o respeito iremos 

continuar a fazer propostas sempre que necessário e não apenas numa reunião 

específica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  Neste período para intervenção do público inscreveram-se os munícipes 

Ercilia Diogo e Jorge Mateus Pereira. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- A munícipe Ercilia Diogo referiu-se ao parque habitacional em Messejana 

altamente degradado, sugerindo uma intervenção mais ativa do executivo a esse 

nível. Referiu ainda que o turismo continua a ser uma mais-valia em Messejana, pelo 

que deveria pensar-se num projeto para o Centro Histórico de Messejana. Por fim 

solicitou ao Presidente da Assembleia Municipal que continue a promover a 

descentralização das sessões das Assembleias Municipais. ----------------------------------  

 ---------- O munícipe Jorge Mateus Pereira por sua vez referiu-se às más 

acessibilidades existentes no concelho, nomeadamente em alguns edifícios 

públicos, como é o caso do edifício dos Paços do Concelho ou até no edifício da 

Caixa Geral de Depósitos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal para responder aos munícipes. -----------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara aproveitou para desejar um bom mandato a 

todos e votos de um bom trabalho. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto às questões suscitadas pela munícipe Ercilia Diogo referiu que em 

relação ao património degradado, a Câmara consegue o mesmo que uma Junta de 

Freguesia, em termos de legislação. As propriedades têm donos e a única coisa que 

a Câmara poderá fazer é a chamada posse administrativa, e a não ser em casos 

mais urgentes, os municípios tem a mesma capacidade de atuação de uma Junta de 

Freguesia. Considero urgente e de extrema importância uma reforma da legislação, 

para assim as câmara poderem atuar mais eficazmente. --------------------------------------  
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 ---------- Em relação à requalificação do centro Histórico de Messejana, referiu que 

este executivo retirou o GTL da gaveta, no entanto este tem várias fases, e neste 

momento entroncou numa recuperação de fachadas. -------------------------------------------  

 ---------- Em relação à questão levantada pelo munícipe Jorge Mateus Pereira referiu 

que está em curso um levantamento das barreiras arquitetónicas existentes no 

concelho., salientando que as acessibilidades até existem, no entanto não são 

suficientes para a razoável mobilidade por parte dos “Jorges” deste concelho. No 

edifício dos Paços do Concelho, apesar de não se ter acesso pela porta principal, 

tem garantida a acessibilidade pela porta lateral. É um caminho que estamos a 

percorrer, no entanto temos de evoluir mentalidades. -------------------------------------------  

------------ O Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do público e 

informou que vai acompanhar o referido.----------------------------------------------------------- 

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

 ---------- 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 22:20 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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


