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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 ANO 2011 

 
Dando cumprimento ao estabelecido no artigo 96º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Aljustrel, a seguir se apresenta a súmula da actividade deste Órgão Autárquico 

durante o ano de 2011. 

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

ordinárias e uma extraordinária. 

Durante o ano de 2011 foi promovida a descentralização da realização das sessões 

pelas freguesias do concelho, tendo sido realizadas nas freguesias de Rio de Moinhos, São 

João de Negrilhos, 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 actividade da Câmara Municipal e 

outros assuntos de interesse municipal, tratados sempre em conjunto, onde foram postas 

todas as questões à Câmara Municipal consideradas oportunas por qualquer das bancadas, 

às quais foram dadas 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. Neste sentido ao longo do ano de 2011 foram feitas 

cerca de 6 Intervenções por parte do público, o que evidencia a proximidade desejável entre 

eleitos e eleitores, cujas exposições incidiram sobre os mais diversos temas, todos eles 

remetidos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, para a prestação dos esclarecimentos 

tidos por convenientes.   

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/02/2011  

 

Nesta sessão e antes de entrar no período da ordem do dia a bancada do PS 

apresentou uma moção a pedir a revisão de todas as medidas apresentadas pelo Ministério 

da Educação e subscrição do Manifesto “Investir na Educação – Defender a Escola Pública” 

, que depois de lida foi aprovada por unanimidade, e por parte da bancada da CDU foram 
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apresentadas as seguintes moções: “Contra os cortes no transporte de doentes e o 

cumprimento do contrato assinado com a Liga de Bombeiros Portugueses”, aprovada por 

unanimidade e “Pela Laboração em pleno da Mina de Aljustrel”, aprovada por maioria, com 

10 votos a favor da CDU e 10 abstenções do PS. 

Já no período da ordem do dia foram apreciadas e votada a proposta de 

“Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Aljustrel”, tendo a mesma sido 

aprovada por unanimidade. 

Teve ainda lugar nesta sessão a “Eleição dos membros suplentes para a CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nos termos da Lei n.º45/2008, de 27 de 

Agosto”, tendo sido aprovada por unanimidade a lista única composta por Jorge Manuel 

Fernandes Calado Coelho (PS), Fábio Dinis Domingos Brito (PS) e Vasco de Brito Soares 

Santana (CDU).  

Foi também presente a proposta de “Autorização para contração de Empréstimo 

Bancário até ao montante de 1.767.200,00€”, que depois de lida e apreciada foi posta à 

votação tendo sido aprovado por maioria, com 10 votos a favor do PS e 10 abstenções da 

CDU. 

Por fim procedeu-se à “Apreciação do Relatório da Atividade da Assembleia 

Municipal referente ao ano de 2010. 

 
 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 25/04/2011  

 

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 Raúl 

António Pratas de Oliveira, representante do grupo do Partido Socialista e do membro 

Vasco de Brito Soares Santana, em representação do grupo da Coligação Democrática 

Unitária acerca do trigésimo sétimo aniversário do vinte e cinco de Abril de 1974. 

 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/04/2011  

 

Antes de entrar no período da ordem do dia foram apresentadas as seguintes moções: 

Por parte da bancada da CDU: “1º de Maio – Dia Internacional do Trabalhador e 37º 

Aniversário do 25 de Abril de 1974”, com 10 votos a favor da CDU e 10 votos contra, tendo 

sido reprovada por o Presidente da Assembleia ter exercido o voto de qualidade. 
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Por parte da bancada do PS: “1º de Maio”, aprovada por maioria, com 17 votos a favor 

e 3 abstenções da CDU. 

Já no período da ordem do dia, teve lugar a “Apreciação e votação dos documentos 

de prestação de contas do exercício de 2010”, que foram aprovados por maioria, com 10 

votos favoráveis do PS e 10 abstenções da CDU. 

Teve ainda lugar nesta sessão a “1ª Revisão às Grandes Opções do Plano e do 

Orçamento”, aprovada por unanimidade. 

Nesta sessão procedeu-se à Eleição do Presidente da Junta de Freguesia e seu 

substituto (também Presidente da Junta de Freguesia), que em representação de todas as 

Juntas de Freguesia do concelho, participará no XIX Congresso da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, ficando a deliberação adiada para a sessão seguinte da 

Assembleia Municipal, uma vez que se verificou por duas vezes empate na votação, com o 

seguinte resultado: 10 votos a favor do Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, 

Ercilia Sobral Diogo dos Santos Raposo e 10 votos a favor do Presidente da Junta de 

Freguesia de Ervidel, Manuel Nobre Rodrigues Rosa. 

Ainda nesta sessão foi objecto de apreciação a proposta de “Declaração de Interesse 

Público Municipal do Empreendimento Turístico – Hotel &Spa”, a construir no prédio 

denominado Casa da Horta”, que após análise e discussão foi aprovada por unanimidade. 

Por fim, foi apresentado para apreciação o Relatório da Oposição, tendo sido 

prestados, por parte do Sr. Presidente da Câmara, todos os esclarecimentos solicitados. 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/06/2011  

 

Nesta sessão, e em cumprimento da deliberação tomada na sessão anterior 

procedeu-se à “Eleição do Presidente da Junta de Freguesia e seu substituto (também 

Presidente da Junta de Freguesia), que em representação de todas as Juntas de 

Freguesia do concelho, participará no XIX Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses”, considerando-se eleito para representar as Juntas de Freguesia 

do Concelho, uma vez que o Presidente da Assembleia usou o voto de qualidade, a 

Presidente da Junta de Freguesia de Messejana, Ercilia Sobral Diogo dos Santos Raposo 

e o Presidente da Junta de Freguesia de Ervidel, Manuel Nobre Rodrigues Rosa. 

Foi também presente para apreciação e votação da “2ª Revisão às Grandes Opções 

do Plano e do Orçamento”, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 
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Teve ainda lugar para ratificação a “Alteração ao Ponto 7 do Programa de 

Procedimentos para alienação do imóvel denominado Casa da Horta”, que depois de lida e 

posta à votação foi aprovada por unanimidade. 

Foi também presente para apreciação e votação a proposta de “Declaração Municipal 

de aceitação do benefício fiscal previsto na alínea b) do n.º1 do artigo 16 do Código Fiscal 

do Investimento” à empresa MAJOGAB, Investimentos Unipessoal Lda pelo prazo de 5 

anos, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

Nesta sessão foram também presentes para apreciação e votação os seguintes 

regulamentos: “Regulamento Municipal de Publicidade do Concelho de Aljustrel”, aprovado 

por unanimidade; “Alteração ao Regulamento Municipal sobre o Licenciamento de 

Atividades Diversas previstas no DL n.º264/2002, de 25/11 e no DL n.º310/2002 de 18/12”, 

aprovada por unanimidade; ”Regulamento da Universidade Sénior de Aljustrel”, aprovado 

por unanimidade e “Regulamento de Venda de Terrenos no Loteamento do Rossio da 

Feira em Aljustrel”, aprovado por unanimidade. 

Foi ainda presente para apreciação e votação a proposta de “Declaração de 

Interesse Público Municipal do Projeto da Etar de Aljustrel”, tendo sido aprovada por 

unanimidade após discussão da mesma. 

Por fim, teve lugar na sessão um debate intitulado “A educação no concelho de 

Aljustrel”, tendo sido convidados a integrar o mesmo a Diretora e o Presidente do Conselho 

Geral do Agrupamento Vertical das Escolas do Concelho de Aljustrel e a Diretora e o 

Presidente do Conselho Geral da Escola Secundária c/3º Ciclo do Ensino Básico do 

Concelho de Aljustrel. Antes de se encerrar o debate o Sr. Presidente propôs que fosse  

criado um grupo de trabalho com 4 elementos ( dois da bancada do PS e dois da Bancada 

da CDU) para ser apresentado na próxima sessão da Assembleia. 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/09/2011  

 
Antes de entrar no período da ordem do dia foram apresentadas por parte da bancada 

da CDU as seguintes moções: Moção “Não desistimos da ligação ferroviária direta, Beja-

Lisboa”, aprovada por unanimidade e Moção “Redução das Autarquias”, aprovada por 

maioria, com 9 votos a favor da bancada da CDU e 10 abstenções por parte da bancada do 

PS. 

Já no período da ordem do dia, procedeu-se à Fixação do valor das Taxas do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, tendo sido aprovado por unanimidade a fixação das 

seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, para vigorar no ano de 2012: 
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 - 0,7% para os prédios urbanos previstos na alínea b) do n.º1 do artigo 112º do  

Decreto Lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro; 

 - 0,4% 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; 

 - Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados, nos termos do 

n.º7 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro; 

- Redução de 20% da taxa aplicável a prédios urbanos arrendados, nos termos do n.º 

6 do artigo 112º do Decreto-lei n.º 287/2003 de 12 de Novembro.” 

E ainda a proposta para a fixação da Derrama no valor de 1,1%, sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), 

e ainda, autorização para conceder isenção às empresas com um volume de negócios no 

ano anterior que não ultrapasse os 150.000 €, aprovada por maioria, com 10 votos a favor 

da bancada do PS, 1 voto a favor da bancada da CDU e 8 abstenções da bancada da CDU. 

Foi ainda presente nesta sessão a “Proposta de Isenção de Imposto Municipal sobre a 

Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT)” aos adquirentes que reúnam os requisitos 

estabelecidos no n.º1 do artigo 2º do Regulamento de venda de lotes no Loteamento do 

Rossio da Feira, em Aljustrel, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. 

Foi ainda apresentada para apreciação e votação uma proposta de “Declaração de 

Interesse Público Municipal do Projeto de Construção do Sistema Elevatório da Zona 

Industrial de Aljustrel”, tendo a Assembleia Municipal deliberado por unanimidade 

reconhecer o Interesse Público Municipal do Projeto de Construção do Sistema Elevatório 

da Zona Industrial de Aljustrel. 

Por último, e antes de se terminar a sessão o Presidente da Assembleia informou que 

a Comissão de Educação é integrada por Jorge Coelho e Francisco Mestre, por parte da 

Bancada do PS e Fernando Ruas e Manuel Nobre por parte da bancada da CDU. 

Informou ainda que foi constituída uma Comissão composta pela Mesa da Assembleia, 

Fernando Ruas (CDU) e Jorge Coelho (PS) para alterar o Regimento da Assembleia 

Municipal.  

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/12/2011  

 

Antes de entrar no período da ordem do dia foi apresentada por parte da 

bancada do PS uma Moção intitulada “35 anos de Poder Local Democrático – 

1976/2011”, aprovada por unanimidade. 
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Já no período da ordem do dia teve lugar a Tomada de Posse dos membros do 

Conselho Municipal de Segurança. 

De seguida foi presente para Apreciação e votação as Grandes Opções do 

Plano, Orçamento e Mapa de Pessoal para o ano de 2012, tendo havido empate na 

votação (10 votos contra CDU e 10 votos a favor PS), o Sr. Presidente da Assembleia 

exerceu o voto de qualidade, tendo assim os documentos em causa sido aprovados. 

Foi ainda presente a proposta para “Autorização para contração de empréstimo 

(QREN-EQ) e apreciação e votação da respetiva minuta do contrato de financiamento 

reembolsável”, aprovada por unanimidade. 

Teve também lugar a apreciação e votação da Proposta de Declaração de 

Interesse Público Municipal para o “ Projeto de Construção de um Centro Policlínico, 

em Aljustrel” e a Proposta de Declaração de Interesse Público Municipal, para efeitos 

de desafetação de solo da Reserva Ecológica Nacional (REN), na área onde a 

empresa Almina – Minas do Alentejo S.A. pretende levar a cabo a obra de alteamento 

da instalação de resíduos “BE-BAC”, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade. 

Foi também presente para apreciação e votação a Proposta de Desafetação de 

parcela de terreno do Domínio Público Municipal com a área de 78,55m2, a integrar o 

domínio privado municipal, para posteriormente ser cedida à Associação de 

Solidariedade Social de São João de Negrilhos, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade. 

Por fim foram apresentadas as propostas de “Alteração ao Protocolo da 

Delegação de Competências com as Juntas de Freguesia de Ervidel e Messejana”, 

aprovadas por unanimidade. 

 

 

Aljustrel, 20 de Fevereiro de 2012. 

 

 

 

A Mesa da Assembleia Municipal 

 

 

 


