
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJUSTREL 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2016 
  1 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 ANO 2016 

 
Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 105º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Aljustrel, a seguir se apresenta a súmula da atividade deste 

Órgão Autárquico durante o ano de 2016. 

Durante o referido período, a Assembleia Municipal realizou seis sessões, sendo 

cinco ordinárias e uma extraordinária. 

Durante o ano de 2016 foi promovida a descentralização da realização das 

sessões pelas freguesias do concelho, tendo sido realizadas em Montes Velhos, 

Ervidel e Aljustrel.     

Importa referir que nas sessões ordinárias, em todas as suas ordens de trabalho 

constaram sempre, conforme o estipulado no regimento, um período de antes da 

ordem do dia, onde foi sempre dado conhecimento do expediente dirigido à 

Assembleia Municipal, e apreciadas e votadas as moções apresentadas em tempo útil. 

Houve ainda lugar a um ponto para apreciação da atividade da Câmara 

Municipal e outros assuntos de interesse municipal, tratados sempre em conjunto, 

onde foram colocadas à Câmara Municipal todas as questões consideradas oportunas 

por qualquer das bancadas, às quais foram dados os devidos esclarecimentos. 

Nas sessões ordinárias tiveram ainda lugar dois períodos para intervenção do 

público, um no início da ordem de trabalhos e outro no final dos trabalhos, onde se 

permitiu igualmente a todos os cidadãos do concelho de Aljustrel, explanarem as suas 

preocupações e apresentarem as suas propostas.  

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/02/2016 

 

Nesta sessão e antes de entrar no período da ordem do dia o Sr. Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento da declaração emitida pela Câmara 

Municipal, ao abrigo do artigo 15º da Lei n.º8/2012 e referente aos compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015, bem como a todos os pagamentos e 

recebimentos em atraso existentes nesse mesmo período. 

Foi ainda presente a proposta para a elaboração do Programa Estratégico de 

Reabilitação Urbana nos Aglomerados Urbanos de Ervidel, Montes Velhos, Rio de 
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Moinhos e Messejana, que depois de colocada à votação foi aprovada por 

unanimidade pela Assembleia Municipal, tendo a bancada da CDU apresentado 

declaração de voto. 

Foi também presente a autorização para a Assunção de Compromissos 

Plurianuais com vista à aquisição de um carro do lixo, uma varredoura mecânica e um 

veículo ligeiro de passageiros (para transporte escolar), com recurso a locação 

financeira – Leasing. Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade conceder autorização para a assunção de compromissos plurianuais, nos 

termos do n.º 1 do art.º 6.º da  Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 

(LCPA). 

Nesta Assembleia Municipal foi também autorizado o recurso à reserva de 

recrutamento para ocupar dois postos de trabalho de Assistente Operacional (ação 

educativa) e de um Assistente Operacional (Pintor), e ainda solicitada autorização para 

renovar a deliberação referente à abertura do procedimento concursal, para ocupar um 

posto de trabalho de Assistente Operacional (cantoneiro), tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

Foi ainda autorizada, pela Assembleia Municipal a abertura de procedimento 

concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público, para 

ocupar dois postos de trabalho na categoria de Assistente Operacional – Nadador-

Salvador e um na Categoria de Técnico Superior – Médico Veterinário 

Por fim, procedeu-se à apreciação do Relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2015. 

 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2016 

 

Nesta sessão, que teve como ponto único a “Comemoração do 25 de Abril de 

1974”, foram feitas intervenções pelo Presidente da Assembleia, seguido do membro 

Rui Pedro da Silva Faustino, em representação do grupo do Partido Socialista e do 

membro António José Gonçalves Soares Godinho, representante do grupo da 

Coligação Democrática Unitária, e para terminar do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Aljustrel, acerca do quadragésimo segundo aniversário do vinte e cinco 

de Abril de 1974. 
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SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2016 

 
Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia, foi apresentada 

por parte da bancada da CDU a moção “Pela Reposição das Freguesias”, que depois 

de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia teve lugar a apreciação e votação dos 

documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2015, que depois de 

analisados foram aprovados por maioria, com 12 votos favoráveis por parte da 

bancada do PS e 7 abstenções por parte da bancada da CDU, tendo sido apresentada 

declaração de voto, quer por parte da bancada da CDU, quer por parte da bancada do 

PS. 

Teve ainda lugar nesta sessão, a apreciação e votação da 1ª Revisão às 

Grandes Opções do Plano e do Orçamento, tendo sido aprovada por unanimidade 

pela Assembleia Municipal. 

Foi ainda apreciada e votada a proposta de alteração do Mapa de Pessoal para 

2016, com vista à criação de três lugares de Assistente Operacional – Condutor de 

Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e de três lugares de Assistente Operacional – 

Cantoneiro de Limpeza, tendo sido aprovada por unanimidade depois de colocada à 

votação.  

A Assembleia Municipal, procedeu ainda à eleição de 2 cidadãos eleitores para 

integrarem a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ), tendo ficado 

eleitos com 19 votos a lista A, composta pelos seguintes cidadãos, Susana de 

Assunção Ambrósio e Luís Alberto Castanho Carriço. 

Por fim, foi presente para apreciação o Relatório do Estatuto do Direito da 

Oposição. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/06/2016 

 
Nesta sessão teve lugar a Ratificação da Proposta de Atribuição de Medalhas 

Mérito Municipal às seguintes entidades/individualidades: Grupo de Musica Popular 

Nova Aurora, NAVA – Núcleo de Artes Visuais de Aljustrel, Maestro Ricardo Lemos, 

Cante Alentejano, Dr. Fernando José de Freitas Jorge da Silva. 

Foi ainda apresentada na sessão a proposta de atribuição da Medalha de Bons 

Serviços Municipais, que de acordo com artigo 19.º do regulamento de insígnias e 

medalhas do município, poderá ser atribuída aos funcionários que ainda no exercício 
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de funções, hajam desempenhado com manifesta assiduidade, dedicação e zelo ao 

serviço do município e dos munícipes, 30 anos ou mais ao serviço do município, tendo 

sido distinguidos os seguintes funcionários: António Amaral Lopes Acção, António 

José Ramos Chaveiro, António Madeira da Cruz, Carlos José do Rosário Valério, 

Eduardo Nunes Guerreiro, Francisco Inácio Serra Emídio, Idália Soares Jorge 

Amândio Soares, Joaquim Lourenço Guerreiro, Joaquim Manuel Lourenço Guerreiro, 

Jorge Raposo Barradas, Ludgero Vilhena Capeta, Maria Elisabete Pascoal Teixeira 

Curtinha , Maria da Luz Cecília Silvério, Maria da Luz Feio de Jesus Rosa, Vitor 

Manuel Lopes Angelino, Elisiária Guerreiro Frederico Banza, Maria Alice Gil da Silva 

Martins. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2016 

 

Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia foi apresentada 

por parte da bancada da CDU a moção “Pela reposição das Freguesias” que depois 

de lida e posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Já no período da ordem do dia teve lugar a apresentação da Recomendação 

aprovada pela Assembleia Municipal Jovem, que reuniu no dia 3 de maio de 2016, e 

que se traduziu no seguinte:                         

1ª Medida 

Realizar campanhas de sensibilização 

2ª Medida 

Criação de programas de segurança/vigilância, nos espaços públicos. 

3ª Medida 

Criação e promoção de programas familiares. 

4ª Medida 

Disseminação de atividades por diversos espaços públicos. 

5ª Medida 

Construção de um regulamento para a proteção dos espaços públicos. 

Nesta sessão foi presente a proposta de fixação do valor das taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis – art.º 112 do D.L. 287/2003 de 12 de Novembro para vigorar 

no ano de 2017: 

- 0,325% 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; 
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- 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. 

Posta à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção 

da bancada da CDU, aprovar a proposta de fixação das taxas do Imposto Municipal 

sobre Imóveis para vigorarem no ano de 2017. 

Foi ainda presente a proposta de Fixação da Derrama para o exercício de 2016, 

a cobrar em 2017, no valor de 1,5%, previsto no n.º 1 do art.º 18.º da Lei n.º 73/2013 

de 3 de Setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre o 

rendimento das pessoas coletivas (IRC), e ainda, de acordo com o n.º 4 do art.º 18, 

conjugado com o n.º 2 do art.º 16º da Lei n.º 73/2013 de 3 de Setembro, solicitando 

autorização para conceder isenção às empresas com um volume de negócios no ano 

anterior que não ultrapasse os 150.000 €. Colocada à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou por maioria, com a abstenção da bancada da CDU, aprovar a 

proposta de fixação de derrama, que apresentou declaração de voto. 

Foi também presente a proposta de fixação da participação variável no IRS para 

o exercício de 2017, tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade fixar a 

participação de 5 % no Imposto de Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS). 

Nesta sessão da Assembleia Municipal teve ainda lugar a apreciação e votação 

do pedido de autorização para a contração de um empréstimo até ao montante de 

907.674,76€ (novecentos e sete mil seiscentos e setenta e quatro euros e setenta e 

seis cêntimos) para financiamento da contrapartida nacional de diversos projetos 

financiados pelo FEDER. Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade autorizar a contração do empréstimo, optando pela proposta apresentada 

pela Caixa Geral de Depósitos e autorizar a assunção prévia de compromissos 

plurianuais.  

Foi também presente para apreciação e votação a Proposta de Alteração ao 

Mapa de Pessoal com vista à criação de 1 lugar de Assistente Técnico – Expressões 

Plásticas, 1 lugar de Assistente Técnico – Design, e 1 um lugar de Assistente Técnico 

– Expressão Musical. Colocado à votação a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal. 

Nesta sessão da Assembleia Municipal foi retirado o ponto referente à 

apreciação e votação da Constituição e dos Estatutos da Associação de Municípios da 
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Rota da Estrada Nacional 2, para uma melhor análise e apreciação do assunto em 

questão.  

Por último teve lugar a apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com as Juntas de 

Freguesia de Ervidel, São João de Negrilhos e Messejana, tendo sido, após colocada 

à votação, aprovadas por unanimidade. 

 

 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/11/2016 

 

Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia foi apresentada 

Tomada de Posição intitulada “Taxas de Servidão a partir de Estradas Nacionais 

Regionais”, referente à aplicação do regime jurídico das Estradas Nacionais e 

Regionais – Lei n.º34/2015 de 27 de abril , regulamentado pela Portaria n.º 357/2015, 

de 14 de outubro. 

Teve ainda lugar a apreciação e votação das Grandes Opções do Plano, 

Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2017, aprovados por maioria, com a 

abstenção da bancada da CDU, tendo ambas as bancadas apresentado declaração de 

voto. 

 

 

Aljustrel, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 


