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- ATA N.º 04/2015 - 

 

 ---------- Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, no 

Pavilhão Desportivo de Messejana, 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:  ---------------------  

 ---------- António José Gonçalves Soares Godinho, substituído por Luís Manuel 

Narciso Peixeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho. -----------------------------------------------  

 ---------- Renata Sofia Restolho Veríssimo, substituída por Jorge Manuel Bernardo 

Conduto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Cidália Pina Santos Gil, substituída por Rui Filipe Rosa. ----------------------------  

 ---------- Manuel Francisco Custódio 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 João Carlos Soares Mestre. ---------------  

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

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

 ---------- B2 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia Municipal 

Jovem.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. -----------------------------------------------  

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. --------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – 2º Período para intervenção do público. -------------------------------------------  

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

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

 ---------- A ata da sessão realizada em 30 de abril de 2015, depois de transcrita foi 

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

Pedro Amieiro e Joaquim Gonçalves por não terem estado presentes na sessão, e 

assinada pelo presidente da mesa, 1º e 2º Secretários. ----------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ofício de ref.ª Cir 51/2015, datado de 26/05/2015, da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, a enviar cópia da Resolução do XXII Congresso da 

ANMP, realizado em Troia, Grândola, nos dias 27 e 28 de março de 2015;  -------------  

 ---------- Convite do Grupo Coral de Ervidel “As Margens do Roxo” para estar 

presente para um jantar a decorrer no dia 11/07/2015, no âmbito do encontro de 

grupos corais; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 57/15, datado de 29/04/2015 da Associação de Solidariedade 

Social de São João de Negrilhos, a enviar convite para estar presente na Tomada de 

Posse dos Órgãos Sociais no passado dia 8 de maio; ------------------------------------------  

 ---------- Oficio datado de 5 de maio de 2015, da Almina – Minas do Alentejo S.A., a 

enviar convite para estar presente nas instalações da empresa, no âmbito da visita  

do Vice-Primeiro-Ministro Dr. Paulo Portas. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ofício de ref.ª 615/2015, datado de 28/05/2015, da Santa Casa da 

Misericórdia de Aljustrel, a enviar convite para estar presente na Cerimónia de 

Inauguração da Capela do novo Lar de Idosos de Aljustrel no passado dia 4 de 

junho; --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Convite do Infantário a “Borboleta” para a festa de final de ano que se realiza 

no dia 26 de junho; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Oficio de ref.ª 149/G-1-183, datado de 21/05/2015 da Assembleia Distrital de 

Beja, a enviar convocatória e ordem de trabalhos para a sessão ordinária que tve 

lugar no dia 19 de junho. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Não houve inscrições no 1º período para intervenção do público. ----------------  

 ---------- B2 – Apresentação da Recomendação aprovada pela Assembleia 

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

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

referindo que a Assembleia Municipal Jovem, atividade promovida pela Assembleia 

Municipal de Aljustrel em parceria com o Agrupamento de Escolas de Aljustrel reuniu 

no dia 5 de maio de 2015, na sala de sessões dos paços de concelho.  -------------------  

 ---------- Enalteceu a participação dos jovens nesta atividade fazendo referência à 

qualidade da participação e ao empenho dos jovens para o bom funcionamento e 

sucesso desta atividade. Referiu ainda que, de acordo com o regulamento aprovado 

em Assembleia Municipal, cabe aos representantes dos jovens apresentar em 

Assembleia Municipal a proposta de recomendação aprovada pela Assembleia 

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

 ---------- De seguida os participantes na Assembleia Municipal Jovem, apresentaram 

a seguinte proposta de recomendação à Câmara Municipal: ----------------------------------  

 ---------- 1ª Medida ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Criar novos postos de trabalho facilitando a instalação de novas empresas 

viradas para as novas tecnologias. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atribuir benefícios fiscais a empresas bem como facilitar a burocracia 

inerente a empesas criadas por jovens e/ou que empreguem uma percentagem 

significativa de jovens, sendo que estas ter-se-iam de comprometer a manter a sua 

sede num período de cinco anos. Atribuição, também, de benefícios fiscais a 

empresas que possuam creches e infantários e atribuição de apoios às empresas 

que não os possuem mas que desejam possuir. Isto visando conciliar a vida 
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profissional com a vida familiar dos trabalhadores, e também implementar medidas 

subsidiárias.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estes postos de trabalho teriam vários horários, com part-time, trabalhos a 

tempo inteiro entre outros. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2ª Medida ------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- Fundar uma associação de jovens.  -------------------------------------------------------  

 ---------- A fundação de uma associação de jovens pretende dinamizar a terra, em 

parceria com o município e as entidades locais, com o objetivo de atrair os jovens 

abrindo espaços culturais e de lazer. Podendo, nestas medidas, criar novas 

parcerias com universidades de forma a trazer jovens estudantes universitários 

naturais de Aljustrel, a executar o estágio profissional no município abrindo novas 

oportunidades de emprego para os mesmos. ------------------------------------------------------  

 ---------- 3ª Medida ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Facilitar a fixação de jovens.  ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ajuda à compra ou aluguer de terrenos municipais, para construção de 

casas, instalação de empresas, ou exploração agrícola, com o objetivo final de 

promover o desenvolvimento rural, evitando a litoralização e fomentando a fixação 

de jovens apoiando os mesmos burocrática e fiscalmente. ------------------------------------  

 ---------- 4ª Medida ------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Apostar no Turismo sustentável.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Ao apostar no turismo rural ou de habitação, ecoturismo, turismo 

gastronómico ou ligado à indústria mineira, Aljustrel seria dada a conhecer a nível 

nacional, o que faria com que não fosse necessário que os jovens abandonassem o 

município para encontrarem estabilidade profissional e financeira, seriam criados 

postos de trabalho, gerando riqueza. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- B3 – Apreciação da atividade da Câmara. ---------------------------------------------  

 ---------- B4 – Outros assuntos de interesse. -----------------------------------------------------  

 ---------- Os pontos 3 e 4 foram, por proposta da mesa, tratados em conjunto. -----------  

 ---------- O Sr. Presidente da Câmara destacou essencialmente: -----------------------------  

 ---------- - Visitas efetuadas no mês do empreendedorismo à obra do novo CAPI, 

promovida pela Associação Engenho e Arte; à Misericórdia Nossa Senhora da 
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Assunção de Messejana para apreciar o projeto de reabilitação do Lar de Messejana 

e do espaço do ATL; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Recuperação da Extensão de Saúde de Messejana; ---------------------------------  

 ---------- O Município de Aljustrel vai promover novamente este ano o programa “Viva 

Aljustrel”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- B5 – 2º Período para intervenção do público. ---------------------------------------  

 ---------- Não houve inscrições no 2º 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.------------------------------------------------------------------  

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

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

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

a sessão eram 20:30 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 -------------------------------------------------------------------------------------  

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


