
 

 

 

 
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 30 de 

SETEMBRO 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 “Moção pela República , pelos valores 

Republicanos e pela efetiva proximidade entre o Estado e os cidadãos”, 

apresentada pela bancada do PS. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “Pela Manutenção do Posto da GNR 

de Ervidel”, apresentada pela bancada do PS. 

3. Aprovada por unanimidade a Moção “Pela defesa do Património da 

Comunidade Aljustrelense”, apresentada pela bancada da CDU. 

4. Aprovada por unanimidade a Moção “Pela Segurança das populações 

relativamente às consequências e incómodos resultantes da proximidade das 

culturas intensivas”, apresentada pela bancada da CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Apreciação e votação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento. 

A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a 2ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e do Orçamento. 

 

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 unanimidade fixar as seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar em 2019 e que será liquidada em 2020: 

 - 0,3% 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; 

 

 



 

 

 

 

 - Fixar a minoração de 15% para as novas construções, destinadas a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo, em zonas urbanas das freguesias de São 

João de Negrilhos, Messejana, Ervidel e das localidades de Rio de Moinhos, 

Carregueiro e Corte Vicente Anes;  

 - A não aplicação da majoração a quem faça prova da incapacidade financeira 

(todos os proprietários ou usufrutuários inscritos na matriz predial) para recuperar 

edifícios em mau estado de conservação. 

 

3. Fixação da Derrama 

A Assembleia deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, 

fixar para o exercício de 2019 (a cobrar em 2020), 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, conceder 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 maioria, com 4 abstenções por parte da 

bancada da CDU, fixar para o exercício de 2019, a participação de 5 % no Imposto 

de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). 

 

5. A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União de 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, correspondente a 2018. 

 

6. Autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos 

termos da al.c) do n.º1 do artº6 da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos 

em atraso (LCPA). 

A Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais, nos termos da al.c) do n.º1 do artº6 da LCPA, para a 

abertura de um procedimento de contratação pública, por concurso público para o 

fornecimento contínuo de combustível. 

 

7. 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: 

  a. Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30 de abril de 2019, no domínio dos 

Transportes em Vias Navegáveis.  

 b. Decreto-Lei n.º72/2019, de 28 de maio de 2019, no domínio das áreas 

portuárias.  

 c. Decreto-Lei n.º116/2019, de 21 de agosto de 2019, no domínio das áreas 

protegidas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

8. 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 XXIV Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses.  

 Apurados os resultados, verificou-se que foi eleito, 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. 

 

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

Atividade de 2020, por parte das duas bancadas.  

 

10. Foi apreciada a Atividade da Câmara e da situação financeira do 

Município. 

 

 

Aljustrel, 3 de outubro de 2019. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 


