
 

 

 
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 

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 maioria a proposta de deliberação intitulada “Pela alternativa 

à passagem do minério pelo centro da vila”, apresentada pela bancada da CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “Saudação ao 25 de Abril e 1º de 

Maio”, apresentada pela bancada do PS. 

3. Aprovada por unanimidade a Moção “1º de Maio”, apresentada pela 

Bancada da CDU. 

4. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a fusão da 

moção “agricultura intensiva e super-intensiva de monoculturas” apresentada pela 

bancada da CDU com a moção “pelo desenvolvimento económico e agrícola 

sustentado” apresentada pela bancada do PS. 

5. Aprovada por unanimidade a Moção “Pelo direito ao transporte público mais 

barato e acessível” apresentada pela Bancada da CDU. 

6. Aprovada por unanimidade a Moção “Pela Reposição das Freguesias” 

apresentada pela Bancada da CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

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

exercício do ano de 2018. 

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 2018. 

 

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. Foi apreciado o Relatório do Estatuto do Direito da Oposição.  

 

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

 

 

 

 

Aljustrel, 30 de abril de 2019. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 

 


