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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 ANO 2017 

 
Dando cumprimento ao estabelecido no Regimento da Assembleia Municipal de 

Aljustrel, a seguir se apresenta a súmula da atividade deste Órgão Autárquico durante 

o ano de 2017. 

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

seis ordinárias e duas extraordinárias. 

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, sobre os mais diversos temas e aos 

quais foram prestados os esclarecimentos tidos por convenientes. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/02/2017 

 

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, referente aos compromissos 

plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2016, bem como de todos os pagamentos 

e recebimentos em atraso existentes nesse mesmo período. 

Foi ainda apresentada, por parte da bancada da CDU uma moção sobre a 

Transferência de Competências, que depois de lida e colocada à votação foi aprovada 

por maioria, com duas abstenções por parte da bancada do PS. 
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Foi também presente, a autorização para a Assunção de Compromissos 

Plurianuais com vista à locação de Luminárias LED para o concelho de Aljustrel, que 

depois de colocada 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) para 

a Locação de Luminárias LED para o Concelho de Aljustrel. 

Nesta Assembleia Municipal foi também concedida autorização prévia para os 

investimentos a serem financiados por empréstimos de médio e longo prazo, 

nomeadamente: 

 - Requalificação do Mercado Municipal 

- Centro de Receção e Acolhimento do Parque Mineiro de Aljustrel 

 - Instalação do Arquivo e Centro Mineiro  

 - Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de Vale D`Oca 

 - Construção de Estação Elevatória de Águas Residuais do Bairro do Plano 

 - Construção de Estação Elevatória de Águas Residuais da Zona Sul do 

Bairro de São João do Deserto 

 - Construção da Etar da Aldeia dos Elvas 

- Construção da Etar do Carregueiro 

 - Construção da Obra de Entrada da ETAR da Corte Vicente Anes 

- Construção da Conduta Adutora ao Carregueiro e Reservatório 

- Construção de Conduta e Estação Elevatória de Montes Velhos 

- Reativação do Reservatório R12, em Aljustrel 

- Expansão da Ciclovia Urbana de Aljustrel 

- Corredor Ciclável Aljustrel-Bairros Vale D`Oca/Algares/Plano 

- Corredor Ciclável Aljustrel-Bairro de S. João 

- Requalificação Urbana do Troço Central da Avenida da Liberdade 

- Requalificação da Rua da Quadra e das Traseiras do Jardim 25 de Abril 

- Valorização Urbana da Praça da Resistência 

- Qualificação da Zona Envolvente ao Malacate Vipasca 

- Instalação do Centro de Documentação Local de Aljustrel (Arquivo 

Municipal / Núcleo de Artes Gráficas e Centro de Documentação de 

Aljustrel) 

- Requalificação Urbana do Bairro Mineiro de S. João do Deserto 

- Requalificação Urbana dos Bairros Mineiros do Plano e Algares 
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Por fim, procedeu-se à apreciação do Relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2016. 

 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2017 

 

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 

Jorge Manuel Fernandes Calado Coelho, em representação do grupo do Partido 

Socialista e do membro Luis Maria Afonso Bartolomeu da Palma, representante do 

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

Câmara Municipal de Aljustrel, acerca do quadragésimo terceiro aniversário do vinte e 

cinco de Abril de 1974. 

A cerimónia contou ainda com a participação das jovens Beatriz Guisado e Sofia 

Castanho, que procederam à leitura de poemas de Ary dos Santos e Manuel Alegre. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/04/2017 

 

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

o requerimento apresentado pela bancada da CDU em 23/02/2017, referente à 

Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa, em Ervidel e a respetiva 

resposta apresentada pelo executivo municipal. 

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

documentos de prestação de contas do exercício do ano de 2016, que depois de 

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

bancada do PS, 1 voto a favor da bancada da CDU e 6 abstenções por parte da 

bancada da CDU. 

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 também presente, a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança, que depois de colocado à votação, foi aprovada por unanimidade pela 

Assembleia Municipal. 

Procedeu-se ainda à apreciação e votação da alteração/ampliação do Edifício 

destinado a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia 
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de Aljustrel, tendo a Assembleia deliberado por unanimidade reconhecer o Interesse 

Público Municipal das referidas obras. 

A Assembleia Municipal, deliberou novamente, por unanimidade, conceder 

autorização para a Assunção de Compromissos Plurianuais com vista à locação de 

Luminárias LED para o concelho de Aljustrel. 

Nesta sessão foi também presente para apreciação da Assembleia Municipal a 

Unidade de Execução da Envolvente ao Campo da Baiôa – Ervidel. 

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

Oposição. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/06/2017 

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

Presidente da Assembleia Municipal propôs que se fizesse um minuto de silêncio em 

memória das vítimas do incêndio de Pedrogão Grande. 

Após o minuto de silêncio a bancada da CDU apresentou um voto de pesar em 

memória das vítimas do incêndio de Pedrógão Grande, que depois de lido e colocado 

à votação, foi aprovado por unanimidade. 

Já no período de antes da ordem do dia, foi ainda apresentada por parte da 

bancada do PS a moção “Agda - Águas Públicas do Alentejo, S.A, que depois de lida e 

colocada à votação foi aprovada por maioria, com 7 votos contra da bancada da CDU, 

11 votos a favor e 1 abstenção da bancada do PS, tendo a bancada da CDU 

apresentado declaração de voto. 

Ainda no período de antes da ordem do dia, o membro José Godinho 

apresentou uma Declaração Politica. 

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

aprovada pela Assembleia Municipal Jovem, que reuniu no dia 19 de maio de 2017, e 

que se traduziu nas seguintes medidas:                         

1ª Medida 

Dinamização da Barragem do Roxo, através da criação de um parque de campismo 

e aventura  

2ª Medida 

Criação de um grupo de guias turísticos voluntários  

3ª Medida 

Criação de rotas pela natureza e pela gastronomia  
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4ª Medida 

Criação de um programa de estágios entre a Câmara Municipal e Universidades de 

forma a atrair os jovens para as empresas do concelho  

5ª Medida 

    Criação de uma associação de apoio aos jovens e jovens famílias 

Teve ainda lugar a apreciação e votação das alterações ao Contrato 

Interadministrativo de delegação de competências celebrado com as Juntas de 

Freguesia de Messejana e Ervidel, tendo sido, após colocadas à votação, aprovadas 

por unanimidade. 

Nesta sessão, foi também presente a proposta de Regulamento Definitivo do 

Conselho Municipal de Segurança para apreciação e discussão, tendo sido aprovado 

por unanimidade pela Assembleia Municipal. 

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

da alteração ao contrato de empréstimo celebrado entre o Município de Aljustrel e a 

Caixa Geral de Depósitos até ao montante de 907.674,76€, tendo a Assembleia 

Municipal, depois de colocado à votação, deliberado por unanimidade aprovar a 

proposta de retificação da cláusula do empréstimo, celebrado entre a Caixa Geral de 

Depósitos e o Município de Aljustrel até ao valor de 832.136,48 € (Oitocentos e trinta e 

dois mil cento e trinta seis euros e quarenta e oito cêntimos). 

Por último, foi presente para apreciação e conhecimento da Assembleia 

Municipal a 1ª alteração do Plano Diretor Municipal de Aljustrel por adaptação ao 

Plano de Ordenamento da Albufeira do Roxo. 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 01/09/2017 

 

Nesta sessão e antes de se entrar no período da ordem do dia, a Assembleia 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar um voto de louvor ao trabalho 

desenvolvido pela Técnica Superior Mónica Góis Figueira, nesta Assembleia 

Municipal. 

Já no período da ordem do dia, teve lugar a apreciação e votação da 1ª Revisão 

às Grandes Opções do Plano, tendo sido aprovada por unanimidade pela Assembleia 

Municipal. 

A Assembleia Municipal deliberou ainda, por unanimidade ratificar a autorização 

de Espaço de Naturismo – Foros de Vale de Água, em Messejana concedida pela 
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Câmara e Assembleia Municipal em 05/08/2015 e 10/09/2015, respetivamente, uma 

vez que decorreu mais de um ano sobre a pronúncia favorável da Câmara e 

Assembleia Municipal, em relação à construção do Parque de Campismo Naturista. 

Foi também presente, para apreciação e votação, a Proposta de Elaboração de 

um Programa Estratégico de Reabilitação Urbana do Concelho de Aljustrel – Proposta 

de Delimitação da área de Reabilitação Urbana em Aljustrel, que depois de colocado à 

votação foi aprovada por unanimidade. 

Por fim, o membro Rui Faustino, em nome da bancada do Partido Socialista 

apresentou uma Declaração Politica. 

 

PRIMEIRA SESSÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE 19/10/2017 

 

Nesta sessão e no período da ordem do dia foi feito o sufrágio secreto para 

eleição uninominal da Mesa da Assembleia, tendo sido eleito para o cargo de 

Presidente da Mesa, Manuel Joaquim Batista Ruas; para o cargo de 1º Secretário da 

Mesa, Maria da Graça Góis Belchior e para o cargo de 2º Secretário da Mesa, Maria 

Antonieta Felício Patinha Assunção Batista.  

. 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 17/11/2017 

 

Nesta sessão foi presente para apreciação e votação a proposta do Regimento 

da Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021, tendo a Assembleia deliberado 

por unanimidade, criar um grupo de trabalho para proceder à revisão do mesmo, 

composto pela Mesa da Assembleia, dois membros da bancada da CDU (Manuel 

Nobre e Renato Paulo) e dois membros da bancada do PS (João Afonso e Rui 

Faustino). 

Foi também 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 2018: 

- 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; 

- 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; 
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- 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. 

Colocada à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 7 votos 

contra da bancada da CDU, e 12 votos a favor da bancada do PS, aprovar a proposta 

de fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para vigorarem no ano de 

2018, tendo a bancada da CDU apresentado declaração de voto. 

Foi ainda presente, a proposta de fixação da Derrama para o exercício de 2017, 

a cobrar em 2018, 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 €. Antes de se passar à votação a bancada da 

CDU apresentou uma proposta para a fixação de derrama no concelho. Passando-se 

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

da bancada da CDU, aprovar a proposta de fixação de derrama. 

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

o exercício de 2018, 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, procedeu-se à eleição dos membros 

efetivos e suplentes para representarem a Assembleia Municipal na CIMBAL - 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, mediante a apresentação de uma lista 

única, ficando eleitos com 15 votos, para representantes efetivos e suplentes na 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), os seguintes membros: João 

Manuel Rego Mendinhos Afonso (PS) e Manuel Nobre Rodrigues Rosa (CDU), como 

efetivos, e Manuel Joaquim Batista Ruas (PS) e Renato Miguel Fernandes Paulo 

(CDU), como suplentes. 

Foram também eleitos, numa única votação, para representantes efetivo e 

substituto no XXIII Congresso (Extraordinário) da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, o Presidente da Junta de Freguesia de São João de Negrilhos, Rui 

Pedro da Silva Faustino (efetivo), e a Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, 

Cristina Isabel Ferreira Lopes (substituto). 

Procedeu-se ainda à eleição de 4 cidadãos eleitores para integrarem a 

Comissão de Proteção das Crianças e Jovens (CPCJ), verificando-se que foram 
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eleitos os seguintes cidadãos: Luís Alberto Castanho Carriço, David Curtinha 

Carapinha, Cidália Pina Santos Gil e Isabel Maria Martins Galope. 

Procedeu-se ainda à eleição do Presidente da Junta de Freguesia para 

representação das freguesias do concelho, na Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta contra Incêndios, nos termos da alínea b) do art.º 3 do Regimento da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, tendo sido eleito o 

Presidente da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, Pedro Miguel 

Mealha Formoso. 

Foi também eleita a Presidente da Junta de Freguesia Messejana, Liliana Isabel 

Nobre Mendes, para representação das freguesias do concelho no Conselho Municipal 

de Educação, nos termos da alínea d) do artigo 5 do Decreto-Lei n.º7/2003, de 15/01, 

na atual redação. 

Procedeu-se também à eleição de um autarca de freguesia, para o Conselho 

Cinegético Municipal, nos termos da alínea e) do n.º 2 do Art.º 157 do Decreto-Lei n.º 

202/2004 de 18 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 2/2011, de 6 de 

janeiro, tendo sido eleito o Autarca da Freguesia de Messejana, José Carlos Cavaco 

dos Santos. 

Por fim, e antes de se terminar a sessão foi debatido o ponto para a 

apresentação de propostas e sugestões para o Orçamento e Plano de Atividades de 

2018.  

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/12/2017 

 

No período de Antes da Ordem do Dia foram apresentadas, por parte da 

bancada da CDU as seguintes moções: 

1 – Moção por Melhores Condições de Saúde no Concelho de Aljustrel, que 

depois de lida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade; 

2 – Moção Acessibilidades Rodoviárias, que depois de lida e colocada à votação 

obteve 12 votos contra da bancada do PS e 7 votos a favor da Bancada da CDU, 

tendo a bancada do PS apresentado declaração de voto. 

3 – Moção Solidariedade com os Trabalhadores da Almina e EPDM, que depois 

de lida e colocada à votação obteve 10 votos contra, 1 abstenção e 1 voto a favor da 

bancada do PS e 7 votos a favor da bancada da CDU, tendo sido apresentada 

declaração de voto por parte do Presidente da mesa. 
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Foi ainda apresentada uma tomada de posição, subscrita por alguns membros 

da bancada do PS, referente à Luta dos trabalhadores da Almina e da EPDM. 

Já no período da ordem do dia foi presente a proposta do Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato 2017-2021, que depois de colocada à votação 

foi aprovada por unanimidade 

Nesta sessão teve ainda lugar a apreciação e votação das Grandes Opções do 

Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2018, aprovados por maioria, 

com a abstenção da bancada da CDU, tendo ambas as bancadas apresentado 

declaração de voto. 

Procedeu-se também à eleição do Presidente da Junta de Freguesia para 

representação das freguesias do concelho na Comissão Municipal de Proteção Civil 

de Aljustrel, tendo sido eleito o Presidente da Junta de Freguesia de São João de 

Negrilhos, Rui Pedro da Silva Faustino, tendo sido apresentada por parte uma 

proposta no sentido de todos os Presidente de Junta do concelho integrarem a 

respetiva comissão. 

Foi ainda presente o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(PMDFCI), que depois de apreciado e colocado à votação foi aprovado por 

unanimidade pela Assembleia Municipal. 

Por último, foi entregue por parte da bancada da CDU uma Recomendação 

acerca das Acessibilidades. 

 

 

Aljustrel, 20 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 


