
 

 

 

 
MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

EDITAL 

 

 

 MANUEL JOAQUIM BATISTA RUAS, Presidente da Assembleia Municipal 

de Aljustrel: 

 

TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 56º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação e do artigo 49º do Regimento 

da Assembleia Municipal, que na sessão Extraordinária, que teve lugar no dia 17 de 

NOVEMBRO pelas 20,00 horas, na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do 

Concelho, foram tomadas as seguintes deliberações aprovadas em minuta: 

 

I 

Ordem do dia 

 

1. Apreciação e votação da proposta do Regimento da Assembleia 

Municipal para o mandato 2017-2021.  

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). 

 

2. Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

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

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, fixar a seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis para vigorarem 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 

 

3. Fixação da Derrama. 

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, autorizar que seja 

fixada para o exercício de 2017 (a cobrar em 2018), a taxa de derrama de 1,5%, 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), e ainda, autorizar que seja concedida a isenção às 

empresas com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse os 

150.000 €. 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Fixação da participação variável no IRS.  

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). 

 

5. Eleição dos membros para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do 

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

Foram eleitos com 15 votos, para representantes na Comunidade 

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

Manuel Rego Mendinhos Afonso (PS) e Manuel Nobre Rodrigues Rosa (CDU) e 

suplentes - Manuel Joaquim Batista Ruas (PS) e Renato Miguel Fernandes Paulo 

(CDU).  

 

6. 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. 

Foram eleitos, com 18 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. 

 

7. Eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de 

Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ).  

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

Crianças e Jovens (CPCJ), os seguintes cidadãos: Luís Alberto Castanho Carriço, 

David Curtinha Carapinha, Cidália Pina Santos Gil, Isabel Maria Martins Galope. 

 

8. 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. 

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. 

 

9. 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.  

Foi eleita para representar as freguesias do concelho, no Conselho Municipal 

de Educação, a Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, Liliana Isabel 

Nobre Mendes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. 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. 

Foi eleito para representar as freguesias do concelho, no Conselho Cinegético 

Municipal, o Autarca da Freguesia de Messejana, José Carlos Cavaco dos Santos. 

 

11. Foram apresentadas propostas e sugestões para o Orçamento e Plano de 

Atividades de 2018. 

 

 

 

Aljustrel, 20 de novembro de 2017. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


