
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

  ATA N.º5/2014  ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 
1 
 

 

 

 

-  ATA N.º 05/2014 - 

 
 ---------- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, no 

Centro Cultural Freguesia de Unidade em Ervidel, reuniu ordinariamente a 

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

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

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

 ---------- 2º Secretário: ------------ Maria Antonieta Felício Patinha Assunção Batista 

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

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

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, substituído por Nuno Filipe Pinto 

Madureira Duarte; ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Duarte Proença de Almeida Toscano, substituído por Manuel Francisco 

Baltazar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 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 19:00 horas, com os pontos 

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

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

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

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

 ---------- B2 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – art.º 

112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ---------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Fixação da Derrama. --------------------------------------------------------------------  
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 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS para o exercício de 2014. --------  

 ---------- B5 – Regulamento de venda de Lotes no Loteamento Junto à Piscina 

Coberta – Aljustrel (Fase A). ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B6 – Contrato de cedência de Infraestrutura (Conduta Adutora ETA do Roxo 

– EE Rio de Moinhos)  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação e votação da proposta de Regimento da Assembleia 

Municipal Jovem.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B8 – Renovação de Procedimentos Concursais. ---------------------------------------  

 ---------- B9 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B10 – Outros assuntos de interesse. ------------------------------------------------------  

 ---------- B11 – 2º Período para intervenção do público. -----------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA ATA DA SESSÃO ANTERIOR ----------------------------------------  

 ---------- A ata da sessão realizada em 27 de junho de 2014, depois de transcrita foi 

lida em voz alta, tendo sido aprovada por maioria, com a abstenção dos membros 

Cidália Pereira da Silva Pina Santos Gil, Manuel Francisco Baltazar, Nuno Filipe 

Pinto Madureira Duarte e Ildefonso Alexandre Ribeiro Godinho, por não terem 

estado presentes na sessão, e assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º 

Secretários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A – ANTES DA ORDEM DO DIA. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar à leitura do expediente o Sr. Presidente informou os 

presentes que a Orica Mining Services Portugal S.A., através de oficio veio solicitar a 

emissão de declaração de interesse público municipal para o projeto de construção 

de uma infraestrutura de armazenagem, em área contígua ao seu estabelecimento 

fabril existente em Aljustrel. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Analisado o assunto o Sr. Presidente da Assembleia propôs a sua inclusão 

na ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia deliberou por unanimidade incluir o assunto 

na ordem do dia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De seguida informou que o membro Duarte Proença de Almeida Toscano, 

através de e-mail datado de 24/09/2014 e Jorge Coelho através de e-mail datado de 
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24/09/2014, solicitaram a sua substituição por impossibilidade de estarem presentes 

na sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste período o Sr. Presidente apresentou ainda o expediente que constava 

do seguinte:--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E-mail datado de 31/07/2014, do Grupo Parlamentar do PCP, a enviar cópia 

da pergunta dirigida ao Ministro da Educação e Ciência, acerca do Encerramento de 

Escolas do 1ª Ciclo no distrito de Beja. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª24/2014 da Assembleia da União das Freguesias de Aljustrel e 

Rio de Moinhos, datado de 04/07/2014, a enviar cópia das moções aprovadas em 30 

de junho de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª680/2014 do Grupo Parlamentar do CDS/PP, datado de 

30/06/2014, a acusar a receção da moção “Contra o Enceramento de Escolas do 1º 

Ciclo do Ensino Básico” aprovada por esta Assembleia Municipal. --------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª775/2014 do Grupo Parlamentar do PS, datado de 04/07/2014, 

a acusar a receção da moção “Contra o Enceramento de Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico” aprovada por esta Assembleia Municipal. --------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª2916 do Gabinete do Primeiro Ministro, datado de 10/07/2014, 

a acusar a receção da moção “Contra o Enceramento de Escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico” aprovada por esta Assembleia Municipal. --------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª182-C/2-30 da Assembleia Distrital de Beja, datado de 

18/07/2014, a convidar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal para participar no 

colóquio sobre “O futuro do Museu Regional de Beja”. ------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª232-G/1-180 da Assembleia Distrital de Beja, datado de 

31/07/2014, a enviar convocatória para uma sessão extraordinária que se realizou 

no passado dia 9 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 1005/2014, da Santa Casa da Misericórdia de Aljustrel, datado 

de 04/08/2014 a enviar convite para a cerimónia de inauguração do novo lar de 

idosos de Aljustrel, que teve lugar no passado dia 12 de agosto. ----------------------------  

 ---------- Ofício do Sr. Manuel Azevedo, datado de 15/08/2014, a solicitar listagem dos 

deputados municipais que representaram o CDS nos órgãos autárquicos nas 

eleições de 1976. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ofício de ref.ª 1.05 da Diocese de Beja, datado de 11/08/2014, a enviar 

convite para participar numa reunião conjunta com os autarcas do Distrito de Beja, a 

ter lugar no próximo dia 09/10/2014, no Centro Pastoral – Seminário de Beja. ----------  

 ---------- Convite da Confraria de Nossa Senhora do Castelo de Aljustrel para assistir 

à Conferência “Nossa Senhora do Castelo na Identidade Aljustrelense” que se 

realizou no passado dia 5 de setembro. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Convite da Cocaria - Associação de Solidariedade Social de Rio de Moinhos 

para a celebração do 18º aniversário que ocorreu no passado dia 13 de setembro. ---  

 ---------- Ofício de ref.ª Cir-100/2014, da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 15/09/2014, a enviar convite para participar na 1ª 

Conferência – A Organização Territorial do Estado na Democracia de Proximidade, 

inseridas nas Conferências da ANMP – Portugal do Futuro. ----------------------------------  

 ---------- Antes de se entrar no período da ordem do dia, foi ainda 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 

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. --------------------------------------------------------------  

 ---------- B – ORDEM DO DIA. --------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- B1 – 1º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

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

 ---------- B2 – Fixação do valor das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis – 

art.º 112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro. ------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que de 

acordo com o previsto no 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 
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Municípios onde os mesmos se encontram, por força do disposto no art.º 14 da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 na 

alínea 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 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. -  

 ---------- Face ao exposto e em cumprimento do disposto na alínea ccc) do n.º1 do 

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

n.º75/2013, de 12 de setembro, torna-se necessária 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 2015. --------------------------------------  

 ---------- A bancada da CDU apresentou declaração de voto que constava do 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “A recente reavaliação do valor tributável dos imóveis, só por si, é motivo de 

um agravamento desproporcionado do imposto sobre as famílias e as empresas do 

município e, ao mesmo tempo, de um aumento substancial das receitas da câmara. 
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O exemplo do que aconteceu no ano em curso é por demais elucidativo dessa 

injustiça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A insistência do executivo municipal em não querer aplicar a taxa de 0.3, 

contrariando a proposta da CDU rejeitada pela maioria PS na última reunião deste 

órgão, é recusar a oportunidade de repor alguma justiça fiscal sobre os munícipes, 

em favor do enchimento dos cofres da câmara. Os aljustrelenses vão assim 

continuar a ser sacrificados com um pagamento excessivo do IMI e isso podia ser 

evitado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Acresce ainda que, a ausência de sustentação técnica da medida proposta, 

é mais uma demonstração de que estamos em presença de uma obstinação cega de 

aplicação de um imposto que vai continuar a pesar desnecessariamente sobre as 

famílias e as empresas do município. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, carece de justificação a aplicação da majoração sobre 

prédios degradados, uma vez que esta situação não resulta de uma atitude de 

especulação imobiliária, pelo que tal só servirá para agravar, ainda mais, a injustiça 

fiscal sobre as pessoas. E isto quando a Câmara, se quiser, tem meios legais para 

obstar às situações mais problemáticas sobre essa matéria.” --------------------------------  

 ---------- B3 – Fixação da Derrama. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, 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 colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado 

na sua 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 deve 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 art.º25º da Lei 

n.º75/2013 de 12 de setembro, autorização para que seja fixada para o exercício de 

2014 (a cobrar em 2015), a taxa de derrama 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 
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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, 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. -------------  

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

 ---------- “Na conjuntura actual da economia nacional e municipal, a atividade 

empresarial está fortemente onerada pelas medidas fiscais do governo, a coberto da 

alegada política de austeridade em curso. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, o aumento da taxa da derrama proposto irá agravar ainda 

mais a situação das empresas e desincentivar a atracção de novos investimentos 

produtivos do município, reduzindo assim a sua capacidade competitiva. -----------------  

 ---------- Por essas razões consideramos inoportuno e inconveniente o agravamento 

da taxa da derrama para o valor máximo previsto pela lei.” ------------------------------------  

 ---------- O deputado Pedro Amieiro por sua vez declarou que o seu sentido de voto 

resulta do facto de entender que um voto a promover uma mudança deve surgir de 

uma análise fundamentada dos dados disponíveis. Uma vez que o executivo 

camarário não consubstanciou a sua proposta de aumento da derrama com 

argumentos numéricos, não é possível avaliar em consciência o benefício de tal 

aumento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Antes de se passar ao ponto seguinte o deputado José Godinho salientou 

que pediu a palavra e não lhe foi concedida. -------------------------------------------------------  

 ---------- Ao que o Sr. Presidente da Assembleia respondeu, que só não lhe foi 

concedida porque já tinham havido dois períodos de discussão do ponto, nos quais 

se inscreveu no primeiro e não no segundo. -------------------------------------------------------  

 ---------- B4 – Fixação da participação variável no IRS para o exercício de 2014. --  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto, referindo que, de 

acordo com o previsto no n.º 1 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013 de 03 de setembro, os 

municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa 

aos rendimentos do ano imediatamente anterior e que, de acordo com o n.º2 do 
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mesmo artigo, esse participação depende da deliberação sobre a percentagem de 

IRS pretendida pelo município, propõe-se o seguinte: ------------------------------------------  

 ---------- Assim deve solicitar-se à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea c) do n.º1 do artigo 25 da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, autorização 

para que seja fixada no exercício de 2015, a participação de 5% no Imposto de 

Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). ------------------------------------------------------  

 ---------- Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade que seja 

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

das Pessoas Singulares (IRS). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – Regulamento de venda de Lotes no Loteamento Junto à Piscina 

Coberta – Aljustrel (Fase A). -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto, referindo que, 

terminado o período de discussão pública, sem que tenha havido reclamações ou 

sugestões, deve o presente Regulamento de Venda de Lotes no Loteamento junto à 

Piscina Coberta - Aljustrel (Fase A) ser sujeito a apreciação e votação da 

Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

o Regulamento de Venda de Lotes no Loteamento junto à Piscina Coberta - Aljustrel 

(Fase A). ------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- B6 – Contrato de cedência de Infraestrutura (Conduta Adutora ETA do 

Roxo – EE Rio de Moinhos)  ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

o Contrato de Cedência da referida Infraestrutura. -----------------------------------------------  

 ---------- B7 – Apreciação e votação da proposta de Regulamento da Assembleia 

Municipal Jovem.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal foi introduzido o assunto. --------  

 ---------- Antes de se passar à votação do documento o deputado José Godinho 

propôs uma alteração na composição da Assembleia Municipal Jovem, no sentido de 

que o presidente da mesa fosse escolhido dentre os jovens. ---------------------------------  
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 ---------- Posto à votação, foi a mesma rejeitada, com 6 votos a favor da bancada da 

CDU, 1 voto contra da bancada da CDU e 12 votos contra da bancada do PS. ---------  

 ---------- O deputado Pedro Amieiro salientou que não é um voto contra os jovens 

participarem na composição da mesa, mas sim porque estaria a por em causa o 

trabalho da comissão criada para a elaboração do regulamento em apreciação. -------  

 ---------- Por sua vez o deputado Luis Bartolomeu referiu que ,por se tratar de uma 

proposta,  não achava inconveniente que fosse ouvida a posição final da comissão. --  

 ---------- Passando-se à votação do documento, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de Regulamento da Assembleia Municipal Jovem. --   

 ---------- B8 – Renovação de Procedimentos Concursais. -----------------------------------  

 ---------- Pelo Sr. Vereador dos Recursos Humanos foi introduzido o assunto referindo 

que, de acordo com o n.º2 do artigo 64º do Orçamento do Estado para 2014, 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, deliberou a Assembleia Municipal proceder à abertura de 

vários procedimentos concursais, mediante recrutamento excecional: ---------------------  

 ----------  - 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); ---------------------------------------------------------------  
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 ----------  - 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). ---------------------  

 ---------- 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 os procedimentos concursais acima identificados não 

se encontram concluídos, devido ao facto de se verificar um n.º elevado de 

candidatos; por ser necessário utilizar três métodos de seleção, e ainda porque a 

aplicação de um dos métodos de seleção em causa depende da disponibilidade de 

uma entidade externa – INA, que demora meses a pronunciar-se acerca da 

marcação das provas, torna-se necessário que a Assembleia Municipal autorize a 

renovação da deliberação, para que se possa proceder à conclusão dos 

procedimentos concursais em causa. ----------------------------------------------------------------  

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

a renovação dos procedimentos concursais em causa. -----------------------------------------  

 ---------- B9 – Declaração de Interesse Público Municipal -----------------------------------   

 ---------- Pelo Sr. Presidente da Câmara foi introduzido o assunto referindo que a 

firma Orica Mining Services Portugal, S.A., pretende implantar dois paióis numa área 

contígua à atual instalação fabril que ocupam 400m2, e que por se tratar de uma 

intervenção em ZPE, esta acção está sujeita a uma autorização do Instituto de 

Conservação da Natureza e Florestas (INCF). ----------------------------------------------------  
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 ---------- Entre outros requisitos, o processo só pode ser autorizado caso seja 

reconhecido pela autarquia, que a implantação das referidas edificações revistam 

interesse público municipal. Quanto ao interesse público, será relevante ter em conta 

que o projecto em causa trará muitos benefícios ao concelho de Aljustrel, 

nomeadamente ao nível da dinamização da economia local. ---------------------------------  

 ---------- De referir ainda que a empresa, apesar do atual contexto económico-

financeiro e da grave crise que tem afetado o setor da construção civil e obras 

públicas, propõe-se, atingir novos desafios e levar a efeito investimentos na 

expansão e na modernização das suas instalações, de modo a permitir uma 

melhoria e competitividade, elevando o nível de qualidade dos serviços prestados e 

das condições disponibilizadas aos seus trabalhadores. ---------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, afigura-se existirem no processo suficientes elementos que 

habilitam a Assembleia a tomar fundamentadamente uma decisão relativamente à 

pretendida declaração de interesse público municipal. ------------------------------------------  

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

reconhecer o interesse público do projeto de expansão – Paiol Export da empresa 

Orica Mining Services Portugal S.A. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- B10 – Apreciação da Atividade da Câmara -------------------------------------------  

 ---------- B11 – Outros assuntos de interesse ----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 10 e 11 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. --------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente a aprovação do 

projeto de construção do Centro de Estudos Geológicos e Mineiros de Aljustrel 

(CEGMA) por parte do LNEG; o concurso público para Reabilitação do Património 

Mineiro por parte da EDM; a conclusão do processo de revisão do PDM de Aljustrel 

e a 2ª edição da Feira Ibérica da Indústria Mineira. ----------------------------------------------  

  --------- B11 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------  

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

 ---------- VOTAÇÃO DA MINUTA DA ATA ----------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o disposto no nº 3 do Art.º 57º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, foi elaborada minuta com os pontos constantes da ordem de trabalhos 

que depois de lida foi posta à votação tendo sida aprovada por unanimidade e 

assinada pela Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------  
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 ----------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

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

a sessão eram 21:45 horas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual vai ser 

presente à sessão seguinte com vista à sua aprovação e assinatura pelo Presidente 

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

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

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

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

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

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

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

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


