
 
 
 

 
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 28 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 “Pelos Direitos das Crianças”, 

apresentada pela Bancada da CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “Pela eliminação de todas as formas de 

violência contra as mulheres” apresentada pela Bancada da CDU. 

3. Aprovada por unanimidade a Moção “5º Aniversário da elevação do Cante 

Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade” apresentada pela 

Bancada da CDU 

 

II 

Ordem do dia 

 

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

Mapa de Pessoal para o ano de 2020. 

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 2020. 

 

2. Apreciada a Proposta de alteração da estrutura ecológica municipal através 

da inclusão de uma faixa de proteção aos perímetros urbanos, tendo em conta a 

alteração ao PDM. 

 

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de 

Freguesia de Ervidel. 

 

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

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com a Junta de São 

João de Negrilhos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Foi apreciada a Atividade da Câmara e da situação financeira do Município. 

 

 

Aljustrel, 29 de novembro de 2019. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


