
 

 

 

 
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 6 de 

JUNHO pelas 20,30 horas, Centro Cultural Freguesia de Unidade em Ervidel, foram 

tomadas as seguintes deliberações aprovadas em minuta: 
 

I 

Período de antes da ordem do dia 

 

1. Rejeitada a Moção “Manter a Gestão da Água no Município”, apresentada 

pela bancada da CDU. 

2. Aprovada por unanimidade a Moção “Edifícios Municipais livres de 

Amianto”, apresentada pela bancada da CDU. 

3. Aprovada por unanimidade a Moção “Combater a crise climática - Exigir 

mais rapidez e eficiência no combate às alterações climáticas”, apresentada pela 

bancada da CDU. 

4. Aprovada por unanimidade a Moção “Mais e Melhor Serviço de Saúde no 

Concelho de Aljustrel”, apresentada pela bancada do PS. 

5. Aprovada por unanimidade a Moção “Pelo Regular Funcionamento das 

Extensões de Saúde no concelho de Aljustrel”, apresentada pela bancada da CDU. 

 

II 

Ordem do dia 

 

1. Apreciação e votação da proposta do Plano de Pormenor do Centro 

Tecnológico e Agroalimentar do Roxo. 

A Assembleia deliberou por unanimidade aprovar a versão final do Plano de 

Pormenor do Centro Tecnológico e Agroalimentar do Roxo 

 

2. Apreciação e votação da adesão à Associação de Municípios da Rota 

da Estrada Nacional 2. 

A Assembleia deliberou por maioria, com 11 votos a favor por parte da 

bancada do PS e 7 abstenções por parte da bancada da CDU, autorizar a 

participação do Município de Aljustrel na Associação de Municípios da Rota da 

Estrada Nacional 2 e aprovar os respetivos estatutos, de acordo com a alínea u) do 

n.º 1 do artigo 25.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 108.º do anexo I à Lei n.º 

75/2013 de 12/09.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

 

Aljustrel, 7 de junho de 2019. 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
- Manuel Joaquim Batista Ruas - 


