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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 ANO 2015 

 
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 2015. 

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

cinco ordinárias e uma extraordinária. 

Durante o ano de 2015 foi promovida a descentralização da realização das 

sessões pelas freguesias do concelho, tendo sido realizadas em Montes Velhos, 

Messejana 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.  

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/02/2015 

 

Nesta sessão e antes de entrar no período da ordem do dia foi presente ofício da 

Comissão Parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local a 

enviar cópia do Projeto de Lei n.º722/XII (criação da Freguesia de Rio de Moinhos, no 

concelho de Aljustrel, Distrito de Beja) e do Projeto de Lei n.º730/XII (criação da 

Freguesia de Aljustrel, no concelho de Aljustrel, Distrito de Beja), ambos da iniciativa 

do Partido Comunista Português, a solicitar a emissão de parecer por parte da 

Assembleia Municipal de Aljustrel, acerca dos projetos de lei em causa, tendo a 
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Assembleia Municipal deliberado por unanimidade emitir parecer favorável aos 

projetos de lei em causa. 

Foi ainda apresentada por parte da bancada da CDU a Moção “Delegação de 

Competências” que depois de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade, e 

por parte da bancada do PS foi apresentado um voto de saudação ao Cante 

Alentejano, que depois de lido e colocado à votação foi aprovado por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia, procedeu-se à 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 XXII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo sido eleitos, 

com 12 votos, o Presidente da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 

Pedro Miguel Mealha Formoso (Efetivo) e com 7 votos, o Presidente da Junta de 

Freguesia de Ervidel, Ildefonso Alexandre Ribeiro Godinho (Substituto). 

Ainda nesta sessão procedeu-se à eleição do Presidente da Junta de Freguesia 

para representação das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Proteção 

Civil de Aljustrel, tendo sido eleito com 12 votos, o Presidente da Junta de Freguesia 

de São João de Negrilhos, Rui Pedro da Silva Faustino. 

Foi também autorizada por parte da Assembleia Municipal a abertura dos 

seguintes procedimentos concursais: 

1 - Técnico Superior – Educação e Intervenção Comunitária - procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado; 

2 - Assistente Operacional – Cantoneiro - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado; 

3 - Assistente Operacional – eletricista - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado; 

4 - Assistente Operacional – Pintor - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado; 

5 - Encarregado Operacional - procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

6 - Técnico Superior – Arquitetura - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado; 

7 - Técnico Superior – Arquitetura - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado; 
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8 - Técnico Superior – Educação - procedimento concursal comum para 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado. 

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

Municipal referente ao ano de 2014. 

 
 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2015 

 

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 

Pedro Miguel Mealha Formoso, em representação do grupo do Partido Socialista e do 

membro António José Gonçalves Soares Godinho, representante do grupo da 

Coligação Democrática Unitária, e para terminar do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Aljustrel, acerca do quadragésimo primeiro aniversário do vinte e cinco 

de Abril de 1974. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/04/2015 

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

apresentadas por parte da bancada do PS a Moção “Voto de saudação ao 25 de Abril 

e 1ª de Maio ”, que depois de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade, 

e por parte da bancada CDU a moção “Saudação ao 41º Aniversário do 25 de Abril e 

1º de Maio” 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 2014, que depois de 

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

bancada do PS e 7 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. 
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A Assembleia Municipal deliberou ainda por unanimidade conceder autorização 

para abertura dos seguintes procedimentos concursais para constituição de relação 

jurídica de emprego público: 

1 - Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Jardinagem – por 

tempo determinado 

2 - Dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Nadadores 

Salvadores – Termo resolutivo certo - 3 meses 

3 - Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Motorista de 

Transportes Coletivos – por tempo determinado. 

4 - Um posto de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Condutor de 

Máquinas Pesadas e Veículos Especiais- por tempo determinado. 

5 - Dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Ação Educativa – 

por tempo determinado. 

Nesta sessão foi ainda aprovado por maioria, com 12 votos a favor da bancada 

do PS e 7 abstenções da bancada da CDU, o Acordo de Pagamento com as Águas 

Públicas do Alentejo (AGDA), tendo sido apresentada declaração de voto, quer por 

parte da bancada da CDU, quer por parte da bancada do PS. 

Foi também presente para apreciação e votação as alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a União das 

Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, tendo sido aprovadas por unanimidade. 

Por fim, foi presente para apreciação o Relatório do Estatuto do Direito da 

Oposição. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/06/2015 

 
Nesta sessão teve lugar a apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia 

Municipal Jovem, que reuniu no dia 5 de maio de 2015, na sala de sessões dos paços 

de concelho, e que se traduziu no seguinte: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1ª Medida 
Criar novos postos de trabalho facilitando a instalação de novas empresas viradas 

para as novas tecnologias.  

 
2ª Medida 

 Fundar uma associação de jovens.  
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3ª Medida 

Facilitar a fixação de jovens.  

 
4ª Medida 

Apostar no Turismo sustentável.  

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/09/2015 

 

Nesta sessão e 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 2016: 

- 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, aprovar a proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis para vigorarem no ano de 2016, tendo a bancada da CDU apresentado 

declaração de voto. 

Foi ainda presente a proposta de Fixação da Derrama para o exercício de 2015, 

a cobrar em 2016, 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 coletivas (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 €. Colocada à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, aprovar a 

proposta de fixação de derrama, tendo ambas as bancadas apresentado declaração 

de voto. 

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

o exercício de 2016, tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade fixar a 

participação de 5 % no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). 
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Nesta sessão da Assembleia Municipal teve ainda lugar a apreciação e votação 

do aditamento ao Contrato de Parceria Pública (e os anexos I-A a IV-A), entre o 

ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos Municípios de ALCÁCER DO SAL, 

ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO 

VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, 

ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA 

DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA, aprovado por unanimidade. 

E ainda a apreciação e votação do aditamento ao Contrato de Gestão (e os 

anexos I-A a III-A e anexo VI-A), entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos 

Municípios de ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMÔDOVAR, ALVITO, 

ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, 

MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO 

CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA, também 

aprovado por unanimidade.  

Foi também presente para apreciação e conhecimento a minuta do Acordo 

Parassocial entre a ADP - Águas de Portugal, SPGS, S.A. e a AMGAP - Associação 

de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da 

AGDA - Águas Públicas do Alentejo, S.A..  

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

do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Aljustrel, do 

Regulamento Municipal do Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas de 

Aljustrel e do Regulamento Municipal de Abastecimento de Água do Município de 

Aljustrel, todos aprovados por unanimidade. 

Houve ainda lugar à apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana, que depois de colocada à votação, foi aprovada por 

unanimidade.  

Verificou-se também 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, ficando eleito com 12 votos a favor, para representar as freguesias do 

concelho de Aljustrel, o autarca da Freguesia de Messejana, José Carlos Cavaco dos 

Santos.  
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Por último, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade conceder 

autorização de Espaço de Naturismo, para a instalação de um empreendimento 

turístico - parque de campismo naturista, em Foros de Vale de Água, Messejana. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/11/2015 

 

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

votação da 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do Orçamento, que depois de 

analisada e colocada à votação foi aprovada por unanimidade.  

Foi também presente para apreciação a proposta de alteração ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências na Junta de Freguesia de Ervidel, 

que depois de analisada e votada foi aprovada por unanimidade. 

Nesta sessão teve ainda lugar a apreciação e votação das Grandes Opções do 

Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2016, aprovados por maioria, 

com a abstenção da bancada da CDU, tendo ambas as bancadas apresentado 

declaração de voto. 

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

assunção de compromissos plurianuais, com vista à aquisição dos prédios urbanos, 

propriedade da empresa EDMI – Empresa de Projetos Imobiliários S.A:  

1) Prédio urbano, sito na Rua Vasco da Gama, em Aljustrel, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 62 da União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos 

e descrito na Conservatória do Registo Predial de Aljustrel sob o número 

1531/1994098 - Aljustrel, pelo valor de 85.170,00€; 

2) Prédio urbano, sito no Malpique, em Aljustrel, constituído por moinho de vento 

e recinto para desafogo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 798 da União 

das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Aljustrel sob o número 2522/20011105 - Aljustrel, pelo valor de 1.450,00€;  

3) Prédio urbano, sito nos Subúrbios de Aljustrel, constituído por moinho de 

vento e recinto para desafogo, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 792 da 

União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Aljustrel sob o número 2523/20011105 - Aljustrel, pelo valor de 

1.580,00€. 

Por estar em causa a repartição dos encargos relativos ao pagamento da 

aquisição dos 3 prédios a Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º1 do 
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art.º6 da Lei n.º8/2012 de 21/02, deliberou por unanimidade conceder autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais. 

Foi ainda presente para apreciação e votação a proposta de alteração dos 

Limites da Área de Regeneração Urbana (ARU) de Aljustrel e respetivas plantas, que 

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

Teve também lugar a nomeação do Revisor Oficial de Contas, nos termos do n.º 

1 do Art.º 77 da Lei n.º 73/2013, de 03/09, tendo a Assembleia Municipal deliberado 

por unanimidade nomear a empresa Santos Pinho & Associados – Soc. Revisores, 

representada pelo Dr. Carlos Pedro Ramos dos Santos Pinho, Roc. 1186, como 

revisores oficiais de contas do Município de Aljustrel. 

Por fim a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar o 

recrutamento de 1 Encarregado Operacional, na sequência do Procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado para um posto de trabalho de Encarregado Operacional. 

  

 

 

Aljustrel, 23 de fevereiro de 2016. 

 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 


