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- ATA N.º 02/2013 - 

 
 ---------- Aos quinze dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, na sala de 

Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, reuniu extraordinariamente a 

Assembleia Municipal de Aljustrel, tendo estado presentes:  ---------------------------------  

 ----------  Presidente da mesa:  ----------------------------------- Francisco Correia Mestre  

 ---------- 1º Secretário:  ---------------------------------------- Maria da Graça Góis Belchior 

 ---------- 2º Secretário: ------------------------- Luís Maria Bartolomeu Afonso da Palma,  

designado pela bancada da CDU, para desempenhar as funções, uma vez que se 

verificou a falta da 2ª Secretária da mesa da Assembleia Municipal. ------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia, em conformidade com o disposto no n.º3 do artigo 44º da Lei n.º169/99 

de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de janeiro, 

procedeu à verificação da identidade dos cidadãos: António José Gonçalves Soares 

Godinho, Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro e Duarte Proença de Almeida 

Toscano, eleitos para este órgão, por sufrágio universal e direto, em ato realizado no 

dia vinte e nove de setembro de dois mil e treze, que justificadamente não estiveram 

presentes no ato de instalação da Assembleia Municipal realizado em 12 de outubro 

de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, segundo a ata de 

apuramento geral, com a identidade dos eleitos e após terem prestado o juramento 

legal, o Presidente da Assembleia Municipal, declarou-os investidos nas suas 

funções do que, para constar, e devidos efeitos se lavrou um documento, que depois 

de assinado por todos fará parte integrante da presente ata. ---------------------------------  

 ---------- Feita a chamada verificou-se a falta dos seguintes membros:  ---------------------  

 ---------- Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista, substituída por Manuel 

Francisco Custódio Baltazar. ---------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Pedro Miguel Mealha Formoso, substituído por António Manuel da Luz 

Nascimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente, Nelson 

Domingos Brito, e pelos Vereadores, Carlos Miguel Castanho Espada Teles, Maria 

da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, Manuel Francisco Colaço Camacho e 

Manuel Nobre Rodrigues Rosa. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após verificação da existência de quórum, foi pelo Sr. Presidente da 

Assembleia Municipal declarada aberta a sessão eram 18,30 horas, com os pontos 

constantes da seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A1 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

art.º112º do DL n.º287/2013 de 12 de novembro. ----------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles introduziu o assunto referindo que, de acordo 

com o previsto artigo 1º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, o Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor tributável dos prédios rústicos e 

urbanos situados no território português, constituindo receita dos Municípios onde os 

mesmos se encontram, por força do disposto no art.º 10 da Lei n.º2/2007, de 15 de 

janeiro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e considerando que cabe aos Municípios, de acordo com o 

estabelecido nos n.º4 a 8 do art.º112 do referido código, definir anualmente a taxa 

aplicável aos prédios urbanos, para vigorarem no ano seguinte, entre os limites 

constantes nas alíneas b) e c) do n.º1 do supra mencionado artigo, bem como 

estabelecer coeficientes de majoração ou minoração em situações particulares. -------  

 ---------- Considerando ainda que no concelho de Aljustrel existe um elevado número 

de prédios degradados, sendo manifesto o desinteresse da maioria dos seus 

proprietários pela sua reabilitação, o que consequentemente gera prejuízos para os 

imóveis contíguos e contribui para uma imagem inadequada do parque imobiliário do 

concelho, a Câmara Municipal aprovou a fixação das seguintes taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de 2014: -----------------------------------------  
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 ----------  - 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.” -------  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33º 

conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da Lei n.º75/2013, de 12 

de setembro, e do n.º 5 do art.º 112.º do Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de 

novembro, alterado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, propõe-se a sua 

aprovação pela Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 2014. --------------------------------------   

 ---------- O membro Manuel Francisco Custódio Baltazar não participou na votação 

por não se encontrar presente na sala. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou declaração de voto que contava do seguinte: 

 ---------- “A aplicação da majoração prevista para os prédios urbanos degradados 

seria aceitável se a sua grande maioria estivesse nessa situação inserida numa 

estratégia de especulação imobiliária, o que, manifestamente, não é o caso. ------------  

  --------- Assim, o efeito da medida proposta , será, essencialmente, contribuir para o 

agravamento da carga fiscal sobre as famílias que já estão fortemente oneradas com 

a aplicação da nova lei sobre a matéria em questão, com o que não podemos 

concordar.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A2 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles introduziu o assunto justificando que, de acordo 

com o previsto no n.º 1 do art.º 14.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de janeiro, os Municípios 

podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua 
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área geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que 

exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território. ------------------  

 ---------- Assim, deverá solicitar-se à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) 

do n.º 1 do art.º 33º conjugado com o disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 25º da 

Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, autorização para fixar para o exercício de 2013 (a 

cobrar em 2014), a taxa de derrama 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, 

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 unanimidade aprovar 

a proposta de fixação de derrama. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Manuel Francisco Custódio Baltazar não participou na votação 

por não se encontrar presente na sala. --------------------------------------------------------------  

 ---------- A3 – Eleição dos membros (efetivos e suplentes) para a CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nos termos da Lei n.º75/2013 de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  Procedeu-se à eleição dos membros efetivos e suplentes para 

representarem a Assembleia Municipal na Comunidade Intermunicipal do Baixo 

Alentejo, mediante a apresentação de uma lista única. -----------------------------------------  

 ---------- Assim entraram na urna 14 votos, e apurados os resultados, verificou-se que 

foram eleitos com 14 votos, para representantes efetivos e suplentes na 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), os seguintes membros: ------  

 ---------- Membros efetivos: Francisco Correia Mestre e António José Gonçalves 

Soares Godinho. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Membros suplentes: Renata Sofia Restolho Veríssimo e Luís Maria 

Bartolomeu Afonso da Palma. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O membro Manuel Francisco Custódio Baltazar não participou na votação 

por não se encontrar presente na sala. --------------------------------------------------------------  
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 ---------- A4 – Eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a Comissão de 

Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) de Aljustrel. --------------------------------------  

 ---------- Já com todos os membros presentes procedeu-se à eleição de 4 cidadãos 

eleitores para integrarem a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ) de 

Aljustrel e numa única votação deram entrada na urna dezanove votos. ------------------  

  --------- Apurados os resultados, verificou-se que foram eleitos com dezanove votos, 

para integrarem a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ), os 

seguintes cidadãos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Renata Sofia Restolho Veríssimo  ----------------------------------------------------------  

 ---------- Alda Vera Jorge da Silva ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luis Gabriel Tonim Zarco Rebola Neto ----------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil --------------------------------------------------  

 ---------- A5 – Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Herdade de Vale 

Coelheiros.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo, que após 

ter decorrido o período da discussão pública do Plano de Intervenção em Espaço 

Rural (PIER) da Herdade de Vale de Coelheiros, sem terem sido apresentadas 

reclamações, observações ou sugestões, e após aprovação pela Câmara Municipal, 

cabe agora à Assembleia Municipal proceder à sua apreciação e votação, de acordo 

com o n.º 1 do artigo 79.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de setembro, com a 

redação do Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro e as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 181/2009, de 7 de agosto. ---------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a versão final do Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Herdade de Vale 

de Coelheiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A6 – Alteração por adaptação do PDM de Aljustrel – PIER da Herdade 

de Vale Coelheiros. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi apresentada a memória descritiva e 

justificativa da alteração por adaptação do PDM de Aljustrel ao Plano de Intervenção 

em Espaço Rural da Herdade de Vale de Coelheiros. -------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a proposta de alteração do Regulamento do PDM de Aljustrel decorrente do Plano 
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de Intervenção em Espaço Rural (PIER) da Herdade de Vale de Coelheiros e 

respetivas plantas de condicionantes e ordenamento. ------------------------------------------  

 ---------- A7 – Autorização para a renovação de contrato de trabalho. ------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador Carlos Teles foi introduzido o assunto referindo que, de 

acordo com o disposto no n.º1 do art.º 59º do Orçamento do Estado para 2013, até 

31 de dezembro de 2013, os serviços e organismos das administrações autárquicas 

reduzem, no mínimo em 50% o n.º de trabalhadores com contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo certo existentes em 31 de dezembro de 2012. ----  

 ---------- Contudo, em 31 de dezembro de 2012 o Município tinha 47 trabalhadores 

com contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, sendo que 7 

são Assistentes Operacionais (Ação Educativa), contratadas ao abrigo de um Acordo 

de Colaboração celebrado entre o Município de Aljustrel, a Segurança Social e a 

Direção Regional de Educação do Alentejo, e outros 7 são Técnicos das AEC’s. -------  

 ---------- Dos restantes 33 trabalhadores, 3 contratos caducam em 2013, não sendo 

possível legalmente a sua renovação, 28 contratos caducam em 2014, sendo que os 

restantes 2 contratos foram alvo de renovação, por deliberação tomada em sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 28 de junho de 2013. ----------------------------------  

 ---------- Contudo, e no decorrer de 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, foram celebrados 3 contratos de trabalho a termo resolutivo certo 

com os 3 primeiros classificados. Contudo, a Câmara Municipal de Aljustrel tem ao 

seu serviço apenas 1 Assistente Operacional (Nadador-Salvador) com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, sendo que se encontra 1 

Assistente Operacional (Nadador-Salvador) na situação de licença sem vencimento 

de longa duração. Assim, por forma a se garantir o funcionamento da Piscina 

Coberta e, durante a época balnear, da Piscina Municipal, uma vez que são 

necessários, no mínimo, dois nadadores-salvadores ao serviço, para que um 

assegure o turno da manhã e outro o turno da tarde, propõe-se a renovação do 

contrato de trabalho em funções públicas celebrado com o candidato classificado em 

1º lugar no procedimento acima identificado, pelo período de 2 anos. ----------------------  
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 ---------- Assim, face ao acima exposto, propõe-se à Assembleia Municipal 

autorização para uma redução inferior à prevista no n.º1 do art.º59º do Orçamento 

do Estado para 2013, até porque, como já foi referido, 28 dos contratos a termo 

existentes em 31 de dezembro de 2012 caducam apenas em 2014, não sendo alvo 

de qualquer renovação em 2013, bem como autorização para a renovação do 

contrato de trabalho já identificado - 1 Assistente Operacional (Nadador-Salvador), 

pelo período de 2 anos, pelos motivos acima expostos, ao abrigo do n.º3 do art.º59º 

do Orçamento do Estado para 2013. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 

conceder autorização para uma redução inferior à prevista no n.º 1 do art.º 59.º do 

OE para 2013 e autorização para a renovação do contrato de trabalho de 1 

Assistente Operacional (Nadador-Salvador), pelo período de 2 anos. ----------------------  

 ---------- A8 – Autorização para renovação de procedimento concursal. --------------  

 ---------- O Sr. Vereador Carlos Teles introduziu o assunto referindo que o n.º2 do 

artigo 66º do Orçamento do Estado para 2013 determina que, em situações 

excecionais, devidamente fundamentadas, o órgão deliberativo, sob proposta do 

respetivo órgão executivo, pode autorizar a abertura de procedimentos concursais 

destinados a candidatos que não possuem uma relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado previamente estabelecida. --------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, a Assembleia Municipal, em sessão de 30 de abril de 2013, 

deliberou proceder à abertura de procedimento concursal comum para constituição 

de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado para ocupar três 

posto de trabalho do mapa de pessoal desta Câmara Municipal na categoria de 

Assistente Operacional – Cantoneiro de Limpeza, mediante recrutamento 

excecional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Contudo, determina o n.º3 do artigo acima referido que a homologação da 

lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses a contar da data da 

deliberação de autorização prevista no n.º2, sem prejuízo da respetiva renovação, 

desde que devidamente fundamentada. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e uma vez que procedimento concursal acima identificado não se 

encontra concluído, devido ao facto de se verificar um n.º elevado de candidatos e, 

por ser necessário utilizar três métodos de seleção (prova escrita de conhecimentos, 
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avaliação psicológica e entrevista profissional de seleção), propõe-se que a 

Assembleia Municipal autorize a renovação da deliberação tomada em 30 de abril de 

2013, para que se possa proceder à conclusão do procedimento concursal. -------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade autorizar 

a renovação da deliberação tomada em 30/04/2013. --------------------------------------------  

 ---------- A9 – Período para intervenção do público--------------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no período para intervenção do público. --------------------  

 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 ---------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO  ----------------------------------------------------------  

 ---------- E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Senhor Presidente encerrada 

a sessão eram 19:20 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual depois de 

transcrita e lida foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade e assinada 

pelo Presidente da mesa e pelos 1º e 2º Secretários. -------------------------------------------   

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Presidente da Mesa ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2º Secretário -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  


