
 
 
 

 
MUNICÍPIO DE ALJUSTREL 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
 
 

EDITAL 
 
 

 MANUEL JOAQUIM BATISTA RUAS, Presidente da Assembleia Municipal 

de Aljustrel: 

 

TORNA PÚBLICO, nos termos do disposto no artigo 56º do anexo I da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação e do artigo 49º do Regimento 

da Assembleia Municipal, que na sessão Ordinária, que teve lugar no dia 29 de 

NOVEMBRO pelas 20,00 horas, na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do 

Concelho, foram tomadas as seguintes deliberações aprovadas em minuta: 

 

I 

Período de antes da ordem do dia 

 

1. Aprovada por unanimidade a Moção “Em defesa da estação de Aljustrel dos 

CTT e de um verdadeiro serviço público de correios”, apresentada pela Bancada da 

CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “apoio à luta dos Estivadores do Porto 

de Setúbal” apresentada pela Bancada da CDU 

3. Rejeitada a Moção “4º Aniversário da elevação do Cante Alentejano a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade” apresentada pela Bancada da CDU 

4. Aprovada por unanimidade a Moção “Moção Pelo Cante, pela Cultura 

Tradicional e pela sua valorização”, apresentada pela bancada do PS. 

5. Aprovada por maioria a Moção “Moção pela defesa do interior do país, dos 

serviços públicos e pelo aumento da qualidade de vida das populações”, 

apresentada pela bancada do PS. 

6. Aprovado por maioria, um voto de congratulação pela luta dos 

trabalhadores mineiros e do seu sindicato (STIM), apresentado pela bancada da 

CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Foi apreciada a recomendação aprovada na sessão extraordinária da 

assembleia municipal, enviada pela comissão permanente de ambiente e saúde nos 

termos alínea a) do artigo 51º do regimento da assembleia municipal. 

 

2. Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, Orçamento e 

Mapa de Pessoal para o ano de 2019 

A Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção por parte da 

bancada da CDU, aprovar as Grandes Opções do Plano, Orçamento e Mapa de 

Pessoal para o ano de 2019. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Messejana, correspondente a 2018. 

  

4. A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel, correspondente a 2018. 

 

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

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

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade fixar as seguintes taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis a aplicar em 2018 e que será liquidada em 2019: 

 - 0,3% 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; 

 - Fixar a minoração de 15% para as novas construções, destinadas a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo, em zonas urbanas das freguesias de São 

João de Negrilhos, Messejana, Ervidel e das localidades de Rio de Moinhos, 

Carregueiro e Corte Vicente Anes;  

 - A não aplicação da majoração a quem faça prova da incapacidade financeira 

(todos os proprietários ou usufrutuários inscritos na matriz predial) para recuperar 

edifícios em mau estado de conservação. 

 

6. Fixação da Derrama 

A Assembleia deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, 

fixar para o exercício de 2018 (a cobrar em 2019), a taxa de derrama de 1,5%, 

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

pessoas coletivas (IRC), e ainda, conceder isenção às empresas com um volume de 

negócios no ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €. 

 

7. Fixação da participação variável no IRS 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade fixar para o exercício de 

2018, a participação de 5 % no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares 

(IRS). 

 

8. Apreciação e votação da alteração ao Regulamento Municipal das 

Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas 

A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a alteração ao Regulamento 

Municipal das Taxas e Outras Receitas Municipais e Tabela de Taxas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9. Apreciação e votação da 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 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade nomear a empresa Auren 

Auditores & Associados, SROC, S.A., como revisor oficial de contas do Município de 

Aljustrel. 

 

10. Foi apreciada a proposta de correção da redação da alínea a) do n.º6 do 

artigo 26º do Regulamento do PDM, aprovada em reunião de câmara. 

 

11. Proposta de desafetação de parcela de terreno do Domínio Público 

Municipal 

A Assembleia deliberou por unanimidade autorizar a desafetação do domínio 

público municipal de uma parcela com a área de 719,17m2, de forma a integrá-la no 

domínio privado municipal. 

 

12. Foi apreciada a Atividade da Câmara e da situação financeira do 

Município. 

 

 

Aljustrel, 30 de novembro de 2018. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


