
 

 

 
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 27 de ABRIL 

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 “25 de Abril e 1º de Maio”, apresentada 

pela bacada da CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “Em defesa da Gestão Pública da 

Água e da autonomia de cada Município” apresentada pela bacada da CDU. 

3. Aprovada por maioria, com 11 abstenções por parte da bancada do PS, 7 

votos a favor da Bancada da CDU e 1 voto a favor do PS a Moção “ Transferência 

de Competências”, apresentada pela bancada da CDU. 

4. Aprovado por unanimidade o Voto de congratulação para com a atleta Ana 

Capeta, apresentado pela Bancada da CDU.  

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do 

exercício do ano de 2017 

A Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a favor da bancada do PS e 

7 abstenções da bancada da CDU, aprovar os documentos de prestação de contas 

do exercício do ano de 2017. 

   

2. Apreciação e votação da 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento  

A Assembleia deliberou por maioria, com 12 votos a favor da bancada do PS e 

7 abstenções por parte da bancada da CDU, aprovar a 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano e do Orçamento.  

 

3. Apreciação e votação da proposta de alteração do Mapa de Pessoal. 

Aprovada por unanimidade a alteração do Mapa de Pessoal em vigor da 

seguinte forma: Criação de um lugar de Técnico Superior (Educação); Criação de 

dois lugares de Assistente Operacional (Serviços Gerais); Criação de um lugar de 

Assistente Operacional (Eletricista); Criação de um lugar de Assistente Operacional 

(Coveiro); Criação de um lugar de Assistente Operacional (Condutor de Máquinas  

 



 

 

 

 

 

pesadas e veículos especiais); Criação de um lugar de Assistente Operacional 

(Pedreiro); Criação de um lugar de Assistente Operacional (Calceteiro).  

 

4. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse 

Público Municipal das obras de ampliação do Infantário “A Borboleta” da Santa Casa 

da Misericórdia de Aljustrel. 

 

5. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse 

Público Municipal das obras de construção da Unidade de Cuidados Continuados de 

Longa Duração e Manutenção (UCCLDM) da Santa Casa da Misericórdia de 

Aljustrel. 

 

6. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade reconhecer o Interesse 

Público Municipal das obras de construção do ramo adutor entre a atual Estação 

Elevatória de Rio de Moinhos e Alvalade – Adução a Alvalade, da entidade Águas 

Pública do Alentejo (AGDA). 

 

7. Rejeitada a Adesão ao Movimento do Interior 

 

8. Aprovada por unanimidade a alteração ao Contrato Interadministrativo de 

delegação de competências celebrado com a Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos, correspondente a 2018.  

 

9. Aprovada por unanimidade a proposta de Desafetação de parcela de 

terreno do Domínio Público Municipal, com a área de 948,97m2 de forma a integrá-

la no domínio privado municipal.  

 

10. Foi apreciado o Relatório do Estatuto do Direito da Oposição referente ao 

ano de 2017. 

 

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

Município. 

 

 

Aljustrel, 2 de maio de 2018. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 


