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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 ANO 2014 

 
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 2014. 

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

cinco ordinárias e uma extraordinária. 

Durante o ano de 2014 foi promovida a descentralização da realização das 

sessões pelas freguesias do concelho, tendo sido realizadas em Ervidel, Rio de 

Moinhos, Jungeiros 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 colocadas à Câmara Municipal todas as questões 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 

2014 foi feita 1 intervenção por parte do público, em que a Dr.ª Celeste de Fátima 

Roballo Allen Revez, na qualidade de Diretora do Centro de Saúde de Aljustrel, 

informou a Assembleia Municipal das dificuldades de funcionamento do centro de 

saúde local, agravadas pela saída de dois clínicos que estavam ao serviço da unidade. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/02/2014 

 

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

as seguintes moções: por parte da bancada da CDU a Moção sobre “Os Impactos da 

Reorganização Administrativa Territorial Autárquica”, que depois de lida e posta à 
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votação foi aprovada por unanimidade, e ainda a Moção “Por um distrito desenvolvido 

e a produzir ao serviço das populações e de quem trabalha”, que depois de lida e 

posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Por parte da bancada do PS foi apresentada a moção “Em defesa do Poder 

Local Democrático, do interior do país e dos serviços públicos”, que depois de lida e 

posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia, procedeu-se à apreciação e votação da Proposta 

de Elaboração de um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Concelho de 

Aljustrel – Proposta de Delimitação de Área e Reabilitação Urbana em Aljustrel, que 

depois de analisada e posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Ainda nesta sessão, foi também solicitada autorização para abertura dos 

seguintes procedimentos concursais:  ------ Técnico Superior – Proteção Civil e Higiene,  

Saúde e Segurança no Trabalho, Técnico Superior – Desporto, Técnico Superior – 

Direito, Técnico Superior – Educação, Técnico Superior (Serviço Social), Assistente 

Operacional (Serviços Gerais), tendo a Assembleia Municipal deliberado por 

unanimidade autorizar a abertura dos mesmos.  

Teve ainda lugar, a apreciação e votação da proposta de Regulamento e 

Regimento da Assembleia Municipal Jovem, tendo a Assembleia Municipal, depois de 

analisada e prestados os devidos esclarecimentos, deliberado por unanimidade 

autorizar a constituição da Assembleia Municipal Jovem e criar um grupo de trabalho 

constituído por uma membro de cada bancada, um elemento da mesa e a vereadora 

do pelouro para rever a proposta de regulamento e regimento da Assembleia 

Municipal Jovem. 

Por fim, procedeu-se à apreciação do relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2013. 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2014 

 

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 

António José Gonçalves Soares Godinho, representante do grupo da Coligação 

Democrática Unitária, do membro Renata Sofia Restolho Veríssimo, em representação 

do grupo do Partido Socialista e para terminar do Sr. Presidente da Câmara Municipal 

de Aljustrel, da acerca do quadragésimo aniversário do vinte e cinco de Abril de 1974. 
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/04/2014 

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

apresentadas por parte da bancada do PS a Moção “Em defesa da população do 

concelho e dos serviços públicos” e a moção “Saudação aos 40 anos do 25 de Abril de 

1974”, que depois de lidas e colocadas à votação foram aprovadas por unanimidade. 

 E ainda por parte da bancada da CDU a moção “Abril e Maio 40 anos”, 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 do ano de 2013, que depois de 

analisados foram aprovados por maioria, com 12 votos favoráveis por parte da 

bancada do PS e 6 abstenções por parte da bancada da CDU, tendo sido apresentada 

declaração de voto, quer por parte da bancada da CDU, quer por parte da bancada do 

PS. 

Teve ainda lugar nesta sessão, a apreciação e votação da 1ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento, tendo sido aprovada por unanimidade 

pela Assembleia Municipal. 

A Assembleia Municipal deliberou ainda por unanimidade nomear a empresa 

Santos Pinho & Associados – Soc. Revisores, representada pelo Dr. Carlos Pedro 

Ramos dos Santos Pinho, Roc. 1186, para revisores oficiais de contas, nos termos do 

n.º1 do art.º77 da Lei n.º73/2013 de 03/09. 

Por fim, foi presente para apreciação o Relatório da Oposição, tendo sido 

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

solicitados. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/06/2014 

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

apresentadas por parte da bancada do PS a moção “Contra o Encerramento de 

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico no Concelho de Aljustrel”, que depois de lida e 

posta à votação foi aprovada por unanimidade e por parte da bancada da CDU a 

moção “Contra o Encerramento e/ou fusão de escolas no Concelho de Aljustrel”, que 

depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. 
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Já no período da ordem do dia, foram presentes para apreciação e votação os 

Acordos de Execução da delegação de competências nas Juntas/União de Freguesias 

do concelho de Aljustrel, e ainda os Contratos Interadministrativos de delegação de 

competências nas Juntas/União de Freguesias do Concelho de Aljustrel, que depois 

de analisados e colocados à votação, foram pela Assembleia Municipal aprovados por 

unanimidade. 

Teve ainda lugar a apreciação e votação da alteração aos Estatutos da 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Cimbal (adaptação à Lei n.º75/2013, 

de 12 de setembro), aprovada por unanimidade. 

A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade autorizar a  abertura 

do procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo determinado na categoria de Assistente Operacional – Nadador-

Salvador. 

Antes de se terminar a sessão o membro José Godinho entregou à mesa da 

Assembleia Municipal um documento no sentido de propor à Câmara que considere 

fixar em 0,3% a taxa do IMI no seu próximo orçamento. 

Posta à votação foi a mesma rejeitada, com 12 votos contra por parte da 

bancada do PS e 7 votos a favor por parte da bancada da CDU. 

Pela bancada do PS foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Não 

votamos contra o conteúdo da recomendação, mas sim contra a forma como foi 

apresentada. Revela claramente um oportunismo para poderem depois apresentarem 

um comunicado à população.” 

Pela bancada da CDU foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Votamos 

favoravelmente no uso do que é uma prática democrática desta natureza. Trata-se de 

um assunto de grande interesse para o concelho. Lamentamos profundamente o 

resultado desta votação.” 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/09/2014 

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

por parte da bancada do PS uma moção “Pela reabertura da escola do 1º ciclo de Rio 

de Moinhos”. O membro Rui Faustino pediu a palavra para solicitar que a referida 

moção fosse retirada da discussão, uma vez que em virtude da ação da população e 

dos órgãos autárquicos, o ministério de educação voltou atrás com a intenção de 
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encerrar a turma da escola de Rio de Moinhos e ainda porque, em sessões anteriores 

já foram apresentadas várias moções que mereceram a aceitação unanime da 

assembleia, refletindo a posição de discordância em relação ao encerramento de 

escolas no concelho. 

Já no período da ordem do dia foi presente a proposta de fixação do valor das 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 112 do D.L. 287/2003 de 12 de 

Novembro para vigorar no ano de 2015: 

  - 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. 

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 2015. 

Foi ainda presente a proposta de Fixação da Derrama para o exercício de 2014, 

a cobrar em 2015, no valor de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 

de 3 de Setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas (IRC), e ainda, de acordo com o n.º 4 do art.º 18, 

conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, solicitando 

autorização para conceder isenção às empresas com um volume de negócios no ano 

anterior que não ultrapasse os 150.000 €. Posta à votação, a Assembleia Municipal 

deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, aprovar a proposta de 

fixação de derrama. 

Foi ainda presente uma proposta de fixação da participação variável no IRS para 

o exercício de 2015, tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade fixar 

para o exercício de 2015, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos das 

Pessoas Singulares (IRS). 

Nesta sessão da Assembleia Municipal teve ainda lugar a apreciação e votação 

do Regulamento de venda de Lotes no Loteamento Junto à Piscina Coberta – Aljustrel 

(Fase A), que depois de apreciado e posto à votação foi aprovado por unanimidade. 

Foi presente para apreciação e votação o Contrato de Cedência de Infraestrutura 

(Conduta Adutora ETA do Roxo - EE Rio de Moinhos) entre o Município de Aljustrel e 
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AdgA - Águas Públicas do Alentejo, S.A., tendo a Assembleia Municipal deliberado por 

unanimidade ratificar o Contrato de Cedência da referida Infraestrutura. 

Foi ainda presente para apreciação e votação a proposta de Regulamento da 

Assembleia Municipal Jovem, que depois de colocada à votação foi aprovada por 

unanimidade. 

Houve ainda lugar à apresentação da proposta de renovação dos seguintes 

Procedimentos Concursais: 

 - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (Proteção Civil e Higiene e Segurança no Trabalho); 

 - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (História); 

 - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado para um posto de trabalho de Técnico 

Superior (Engenharia Geográfica); 

 - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, pelo prazo de um ano, para um posto de 

trabalho de Técnico Superior (Direito); 

 - Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, pelo prazo de um ano, para um posto de 

trabalho de Técnico Superior (Serviço Social); 

 - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para 

postos de trabalho de Técnico Superior (Desporto);  

 - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para 

postos de trabalho de Técnico Superior (Educação); 

 - Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para 

postos de trabalho de Assistente Operacional (Serviços Gerais). 

Colocados à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

autorizar a renovação dos procedimentos concursais em causa. 
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Por último, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade reconhecer o 

interesse público do projeto de expansão – Paiol Export da empresa Orica Mining 

Services Portugal S.A. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/11/2014 

 

Nesta sessão e no período da ordem do dia teve lugar a apreciação e votação 

das Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2015, 

que depois de analisada e colocada à votação foi a mesmo aprovada por maioria, com 

a abstenção da bancada da CDU, que apresentou declaração de voto para justificar a 

sua votação. 

Teve também lugar a apreciação e votação da proposta de Revisão do Plano 

Diretor Municipal (PDM) de Aljustrel, que depois de analisada e posto à votação foi 

aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal. 

Foi ainda presente a proposta de Alteração aos Estatutos da AMAGRA 

(adaptação à Lei n.º75/2013 de 12/09), que depois de analisada e colocada à votação 

foi aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal 

Nesta sessão teve ainda lugar para apreciação e votação a alteração ao 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União 

das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, que depois de discutido e analisado, foi 

aprovada por unanimidade. 

Por fim foi presente a proposta de Realização do capital da AMGAP – 

Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo na Empresa 

AGDA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., que depois de colocada à votação foi 

aprovada por unanimidade pela Assembleia Municipal. 

 

Aljustrel, 26 de fevereiro de 2015. 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 


