
 

 

 

 

 

 
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 “Dia Internacional da Mulher”, 

apresentada pela bancada da CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “ Pela Eliminação das Penalizações do 

Fator de Sustentabilidade nas Pensões dos Trabalhadores Mineiros”, apresentada 

pela Bancada da CDU. 

3. Aprovada por maioria, com a abstenção por parte da bancada do PS a 

Moção “ Pela Reversão da Privatização dos CTT, por um Serviço Postal Público e 

de Qualidade”, apresentada pela Bancada da CDU. 

4. Rejeitada com 11 votos contra por parte do PS, 1 abstenção por parte do 

PS e 7 votos a favor por parte da bancada da CDU, a Moção “Pela Criação das 

Regiões Administrativas”, apresentada pela bancada da CDU. 

5. Foi ainda aprovado por unanimidade um voto de Pesar pelo Falecimento do 

Funcionário da Câmara Municipal, José da Palma Pereira Carrasquinho, 

apresentado pela bancada da CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Autorização para a contração de um empréstimo até ao montante 

de 125.000,00€. 

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

CDU, conceder autorização para a contração de um empréstimo até ao 
montante de 125.000,00€ para financiamento do projeto de ampliação do 
Cemitério Municipal de Aljustrel, que apresentou declaração de voto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Autorização para a contração de um empréstimo até ao montante 

de 1.225.961,30€. 

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

CDU, conceder autorização para a contração de um empréstimo até ao 
montante de 1.225.961,30€ para financiamento da contrapartida nacional das 
candidaturas com decisão de aprovação da Comissão Diretiva do Programa 
Operacional Regional do Alentejo (2020), que apresentou declaração de voto. 

 

3.Foi apreciado o Relatório da Atividade da Assembleia Municipal referente 
ao ano de 2019. 

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

Município. 

 

 

 

 

 

Aljustrel, 2 de março de 2020. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


