
 

 

 
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 Ordinária, que teve lugar no dia 28 de 

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

Concelho, foram tomadas as seguintes deliberações aprovadas em minuta: 

 

I 

Período de antes da ordem do dia 

 

1. Aprovada por unanimidade a moção “Pela efetiva construção da Variante à 

Vila de Aljustrel, e pela alternativa ao transporte de matérias perigosas pelo centro 

urbano”, apresentada pela bancada do PS. 

2. Aprovada por maioria a Moção “ Dia Internacional da Mulher- 8 de Março”, 

apresentada pela Bancada da CDU. 

3. Rejeitada a moção “ Dotar as escolas de proximidade de refeitórios 

escolares”, apresentada por parte da bancada da CDU. 

4. Rejeitada a moção “Transmissão e disponibilização vídeo das sessões da 

Assembleia Municipal”, apresentada por parte da bancada da CDU. 

5. Rejeitada a moção “Por um Boletim Municipal plural e democrático”, 

apresentada por parte da bancada da CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Transferência de competências para as Autarquias Locais, nos termos 

da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e ao abrigo dos respetivos Diplomas 

Sectoriais. 

A Assembleia deliberou por unanimidade não aceitar a transferências das 

competências para o Município de Aljustrel, nos anos de 2019 e 2020, a que se 

referem os diplomas sectoriais abaixo indicados e comunicar a deliberação da 

Assembleia Municipal à Direção-Geral das Autarquias Locais: 

1. Decreto-Lei n.º20/2019, de 30/01/2019, no domínio da Proteção e Saúde 

Animal. 

2. Decreto-Lei n.º21/2019, de 30/01/2019, no domínio da Educação.  

3. Decreto-Lei n.º22/2019, de 30/01/2019, no domínio da Cultura. 

4. Decreto-Lei n.º23/2019, de 30/01/2019, no domínio da Saúde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Apreciação e votação do Contrato Interadministrativo de delegação de 

competências no âmbito do serviço público de transporte de passageiros - 

Cimbal 

A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar o Contrato 

Interadministrativo de delegação de Competências no âmbito do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros entre a CIMBAL e o Município de Aljustrel. 

 

3. Apreciação e votação da proposta referente aos Contratos 

Interadministrativos de delegação de competências celebrado com as Juntas 

de Freguesia em anos anteriores  

 A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a proposta referente aos 

Contratos Interadministrativos de delegação de competências celebrados com as 

Juntas de Freguesia em anos anteriores. 

 

4. Foi apreciado o Relatório da Atividade da Assembleia Municipal referente ao 

ano de 2018.  

 

5. Foi apreciada a Atividade da Câmara e da situação financeira do Município. 

 

 

Aljustrel, 1 de março de 2019. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


