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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 ANO 2013 

 
Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 105º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Aljustrel, a seguir se apresenta a súmula da atividade deste Órgão 

Autárquico durante o ano de 2013. 

Durante o referido período, a Assembleia Municipal realizou oito sessões, sendo 

seis ordinárias e duas extraordinárias. 

Durante o ano de 2013 foi promovida a descentralização da realização das 

sessões pelas freguesias do concelho, tendo sido realizadas nas freguesias de Ervidel e 

Aljustrel.     

Importa referir que nas sessões ordinárias, em todas as suas ordens de trabalho 

constaram sempre, conforme o estipulado no regimento, um período de antes da ordem 

do dia, onde foi sempre dado conhecimento do expediente dirigido à Assembleia 

Municipal, e apreciadas e votadas as moções apresentadas em tempo útil. 

Houve ainda lugar a um ponto para apreciação da atividade da Câmara Municipal 

e outros assuntos de interesse municipal, tratados sempre em conjunto, onde foram 

postas todas as questões à Câmara Municipal consideradas oportunas por qualquer das 

bancadas, às quais foram dadas os devidos esclarecimentos. 

Nas sessões ordinárias tiveram ainda lugar dois períodos para intervenção do 

público, um no início da ordem de trabalhos e outro no final dos trabalhos, onde se 

permitiu igualmente a todos os cidadãos do concelho de Aljustrel, explanarem as suas 

preocupações e apresentarem as suas propostas. Neste sentido ao longo do ano de 

2013 foram feitas cerca de 5 intervenções por parte do público, cujas exposições 

incidiram sobre os mais diversos temas e aos quais foram prestados os esclarecimentos 

tidos por convenientes.   

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/02/2013 

 

Nesta sessão e antes de entrar no período da ordem do dia foram apresentadas 

as seguintes moções:  
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Por parte da bancada do PS, a Moção “Contra a extinção/agregação da freguesia 

de Rio de Moinhos”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Por parte da bancada da CDU, a Moção “Em defesa do Poder Local 

Democrático”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade; a 

Moção “Em Defesa da Água Pública”, que depois de lida e posta à votação foi aprovada 

por unanimidade; a Moção “Condicionamentos de Estradas do Concelho”, que depois 

de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade, e por fim a Moção “Em defesa 

da Escola Pública!” que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade 

tendo a bancada do PS apresentado declaração de voto. 

Ainda neste período, a bancada do PS apresentou uma proposta de 

recomendação à Câmara Municipal de Aljustrel no sentido de que o “PODER LOCAL”, a 

partir do próximo dia 25 de Abril, passe a fazer parte, com a dignidade que se impõe, da 

toponímia da sede do nosso concelho, e que a figura do “Autarca do Concelho de 

Aljustrel”, possa ser alvo de homenagem especial, na Sessão Comemorativa do 25 de 

Abril, da Assembleia Municipal, aprovada por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia procedeu-se à Apreciação do Relatório da 

Atividade da Assembleia Municipal referente ao ano de 2012. 

Teve ainda lugar a 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, considerando-se eleito para o Conselho Cinegético Municipal o autarca de 

freguesia Rui Manuel Gomes Carrapiço. 

Foi também solicitado à Assembleia Municipal a Emissão de declaração sobre o 

projeto “SAMA III – Implementação do Balcão Único de Atendimento no Município de 

Aljustrel”, tendo sido deliberado por unanimidade considerar o mesmo um projeto 

estratégico para os esforços de modernização administrativa em curso no Município, 

dado que contribui para o aumento da eficácia e eficiência do modelo de gestão interna 

e na qualificação da prestação dos serviços, com impacto nas relações com os 

cidadãos e os agentes económicos, devendo igualmente ser dado carácter prioritário à 

sua implementação. 

Por fim foi apresentada para apreciação e votação a Proposta de Elaboração de 

Delimitação da Área de Reabilitação Urbana em Aljustrel (Av.1º de Maio / Avª de 

Algares), que após análise e discussão, foi aprovada por unanimidade. 
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SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2013 

 

Nesta sessão, que teve como ponto único a “Comemoração do 25 de Abril de 

1974”, foram feitas intervenções pelo Presidente da Assembleia, seguido do membro 

Aida da Silva Godinho, representante do grupo da Coligação Democrática Unitária, do 

membro Ercilia Sobral Diogo Santos Raposo, em representação do grupo do Partido 

Socialista e para terminar do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aljustrel, da acerca 

do trigésimo nono aniversário do vinte e cinco de Abril de 1974. 

 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/04/2013 

 

Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia foi apresentada por 

parte da bancada da CDU uma “Moção sobre o 25 de Abril”, que depois de lida e posta 

à votação foi aprovada por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia, teve lugar a apreciação e votação dos 

documentos de Prestação de Contas do exercício de 2012, que depois de analisados 

foram aprovados por maioria, com 10 votos favoráveis por parte da bancada do PS e 10 

abstenções por parte da bancada da CDU. 

Teve ainda lugar a apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano e do Orçamento, tendo sido aprovada por unanimidade. 

Nesta sessão procedeu-se ainda à emissão de parecer sobre o processo de 

extinção da AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, 

tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade autorizar a extinção da 

AMBAAL, autorizar que o representante da Câmara Municipal nos órgãos da AMBAAL, 

nomeadamente na Assembleia Intermunicipal, vote pela sua extinção. Deliberou ainda 

que esta proposta siga nos mesmos termos, isto é, pela extinção da AMBAAL e pela 

autorização de voto pela sua extinção do representante da Câmara Municipal na 

Assembleia Intermunicipal, tal como o referido anteriormente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Foi também solicitado à Assembleia Municipal autorização para abertura dos 

seguintes procedimentos concursais: 

1) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior – Comunicação 
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Social e Relações Públicas Comunicação Social e Relações Públicas, tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

2) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar três postos de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – 

Cantoneiro de Limpeza, tendo sido aprovado por unanimidade. 

3) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado – contrato a termo resolutivo certo pelo período 

de 3 meses, para ocupar três postos de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara 

Municipal na categoria de Assistente Operacional – Nadador-Salvador tendo sido 

aprovado por unanimidade. 

Foi também presente, para apreciação e votação a Proposta de Nomeação de Júri 

para se proceder à abertura do procedimento concursal para provimento do cargo de 

direção intermédia de 3º grau – Chefe da Unidade de Gestão Financeira, em regime de 

comissão de serviço, tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade 

autorizar a nomeação das seguintes pessoas como membros do júri do referido 

procedimento concursal: Presidente do Júri – Paula Alexandra Caixeirinho Banza, Chefe 

da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Aljustrel; 

Vogais – Rui Pedro Figueiredo Martins Figueira, Chefe da Divisão Técnica da Câmara 

Municipal de Aljustrel, e Dália Maria Sebastião Castanho Técnica Superior de Economia 

da Câmara Municipal de Aljustrel. 

Por fim, foi apresentado para apreciação o Relatório de Oposição, tendo sido 

prestados, por parte do Sr. Presidente da Câmara todos os esclarecimentos solicitados. 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/06/2013 

 

Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia foi apresentada 

pela bancada do PS a moção “Contra o Encerramento da Estação dos CTT de Ervidel, 

que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade, tendo a bancada da 

CDU apresentado declaração de voto. 

Já no período da ordem do dia foi presente para apreciação e votação a Proposta 

para a Renovação de Contratos de Trabalho de 1 Técnico Superior de Arquitetura e de 

1 Encarregado Operacional afeto ao Armazém e para uma redução inferior à prevista no 
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n.º1 do art.º59º do Orçamento do Estado para 2013 , tendo a Assembleia Municipal 

deliberado por unanimidade aprovar a proposta. 

Foi ainda presente para apreciação e votação a alteração ao Protocolo de 

Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Messejana com vista à 

substituição de alguns trabalhos constantes no protocolo em vigor, por outros do mesmo 

valor, que após análise e discussão foi aprovada por unanimidade. 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/09/2013 

 
Nesta sessão, no período da ordem do dia, foi presente para ratificação a 

autorização para abertura de procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo determinado – contrato a termo 

resolutivo certo, a tempo parcial, ao abrigo do Decreto-lei n.º212/2009, de 3 de 

Setembro, para os seguintes postos de trabalho: 1 Professor de Inglês, com horário de 

trabalho de 8 horas semanais; 1 Professor de Inglês, com horário de trabalho de 6 horas 

semanais. Posta à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a 

abstenção do membro Fernando Manuel Batista Ruas, ratificar a proposta de abertura 

de procedimento concursal supra identificada. 

Foi ainda presente para apreciação e votação a alteração ao Protocolo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos e 

com a Junta de Freguesia de Ervidel, com vista à substituição de alguns trabalhos 

constantes nos protocolos em vigor, por outros do mesmo valor, que depois de lidas e 

analisadas foram aprovadas por unanimidade. 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

12/10/2013 

 

Nesta sessão e no período da ordem do dia foi feito o sufrágio secreto para 

eleição uninominal da Mesa da Assembleia, tendo sido eleito para o cargo de 

Presidente da Mesa, Francisco Mestre; para o cargo de 1º Secretário da Mesa, Maria da 

Graça Góis Belchior e para o cargo de 2º Secretário da Mesa, Maria Antonieta Felício 

Patinha Assunção Batista. 

Procedeu-se de seguida à eleição do representante (efetivo e substituto) da 

Assembleia Municipal, no Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, tendo sido eleito para representante efetivo, Pedro Miguel Mealha 
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Formoso, Presidente da União das Freguesias Rio de Moinhos e Aljustrel e para 

representante suplente, Ercília Sobral Diogo dos Santos Raposo, Presidente da Junta 

de Freguesia de Messejana. 

A seguir procedeu-se à eleição dos Presidentes de Junta de Freguesia para 

representante, efetivo e substituto, na Assembleia Distrital de Beja, tendo sido eleito 

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

Freguesia de São João de Negrilhos e para representante suplente, Ercília Sobral Diogo 

dos Santos Raposo, Presidente da Junta de Freguesia de Messejana. 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15/11/2013 

 

Nesta sessão e no período da ordem do dia procedeu-se à Fixação do valor das 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º112º do DL n.º287/2013 de 12 de 

novembro, para vigorar no ano de 2014: 

 - 0,7% para os prédios urbanos previstos na alínea b) do n.º1 do artigo 112º do  

Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 

 - 0,4% 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; 

 - Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, nos termos 

do n.º7 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de novembro; 

 - Redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, nos termos 

do n.º 6 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de novembro. 

Posta à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção 

da bancada da CDU, que apresentou declaração de voto, aprovar a proposta de fixação 

das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para vigorarem no ano de 2014. 

Foi ainda presente a proposta para Fixação da Derrama para o exercício de 2013, 

a cobrar em 2014, no valor de 1,1%, previsto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 

15 de janeiro, 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 4º, 

conjugado com o n.º 3 do art.º 11 da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, e autorização para 

conceder isenção às empresas com um volume de negócios no ano anterior que não 

ultrapasse os 150.000 €, aprovada por unanimidade depois de posta à votação. 

Ainda nesta sessão procedeu-se à eleição dos membros (efetivos e suplentes) 

para a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nos termos da Lei 
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n.º75/2013 de 12 de setembro, mediante a apresentação de uma lista única, tendo sido 

eleitos para representantes efetivos Francisco Correia Mestre e António José Gonçalves 

Soares Godinho e para representantes suplentes Renata Sofia Restolho Veríssimo e 

Luís Maria Bartolomeu Afonso da Palma. 

De seguida procedeu-se à eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a 

Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) de Aljustrel, tendo sido eleitos os 

seguintes cidadãos: Renata Sofia Restolho Veríssimo; Alda Vera Jorge da Silva; Luis 

Gabriel Tonim Zarco Rebola Neto e Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil. 

Foi também presente o Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da 

Herdade de Vale Coelheiros, que depois de analisado e discutido, foi posto à votação 

tendo sido aprovado por unanimidade. 

E ainda a proposta de alteração por adaptação do PDM de Aljustrel – PIER da 

Herdade de Vale Coelheiros, que depois de posta à votação foi aprovada por 

unanimidade. 

Foi ainda presente a proposta de Autorização para a renovação de contrato de 

trabalho de 1 Assistente Operacional (Nadador-Salvador), pelo período de 2 anos e 

autorização para uma redução inferior à prevista no n.º 1 do art.º 59.º do OE para 2013, 

que depois de colocada à votação foi aprovada por unanimidade. 

Por fim foi apresentada a proposta de autorização para renovação de 

procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado para ocupar três postos de trabalho do mapa de 

pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro 

de Limpeza, mediante recrutamento excecional, aprovada mediante deliberação tomada 

em sessão ordinária realizada em 30/04/2013. Posto à votação a Assembleia Municipal 

deliberou por unanimidade autorizar a renovação em causa. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/12/2014 

 

Nesta sessão e no período da ordem do dia foi presente para apreciação e 

votação as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 

2014, tendo os documentos em causa sido aprovado por maioria, com a abstenção da 

bancada da CDU, apresentando declaração de voto para justificar a sua votação. 
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Teve também lugar a apreciação e votação da proposta do Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato 2013-2017, tendo o mesmo depois de analisado 

e discutido, sido aprovado por unanimidade. 

Foi ainda presente a proposta de Fixação da participação variável de 5% no 

Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) para o exercício de 2013. Posta 

à votação foi a mesma aprovada por unanimidade. 

Foi também solicitado à Assembleia Municipal autorização para abertura dos 

seguintes procedimentos concursais: 

1) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Operacional - Mecânico, 

tendo sido aprovado por unanimidade. 

2) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior - Engenharia 

Geográfica, tendo sido aprovado por unanimidade. 

3) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Técnico Superior (Direito), tendo 

sido aprovado por unanimidade. 

4) Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para ocupar um posto de trabalho do mapa 

de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de Assistente Técnico – Motorista de 

Transportes Coletivos de Crianças, tendo sido aprovado por unanimidade. 

Teve também lugar a apreciação e votação da proposta de Autorização prévia 

genérica no âmbito da Lei dos Compromissos (LCPA) para o ano 2014, tendo sido 

aprovada por unanimidade. 

Por fim foram presentes para apreciação e votação a alteração ao Protocolo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de Rio de Moinhos e 

com a Junta de Freguesia de Messejana, com vista à substituição de alguns trabalhos 

constantes nos protocolos em vigor, por outros do mesmo valor, que depois de lidas e 

analisadas foram aprovadas por unanimidade. 
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Aljustrel, 21 de fevereiro de 2014. 

 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 

 


