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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 

da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas 21:00 horas 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: - O Senhor José Maria Fonseca, portador do 

Bilhete de Identidade número quatro milhões seiscentos e oitenta e oito mil 

trezentos e sessenta e sete, emitido em trinta de Setembro de dois mil e cinco, pelos 

Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição 

do Senhor António José Duarte Oliveira Rosa, eleito nas listas da Coligação 

Democrática Unitária.------------------------------------------------------ 
 

Não estando presente o Senhor Sérgio Manuel da Silva Santos, Presidente da Junta 

de Freguesia de Bordeira, o mesmo foi substituído pelo Senhor Manuel Seromenho 

Marreiros, Secretário da Junta de Freguesia de Bordeira, portador do Bilhete de 

Identidade número quatro milhões novecentos e quarenta e um mil quinhentos e 

cinquenta e nove, emitido em vinte e nove de Janeiro de dois mil e dois, pelos 

Serviços de Identificação de Faro. ----------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a acta 

da sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco de Junho de dois mil e dez. ----------  

Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Johannes Schydlo, Eliezer Candeias e José Fonseca, por não terem estado presentes 

na sessão em causa.------------------------------------------------- 

Foi presente a acta da sessão extraordinária realizada no dia dez de Agosto de dois 

mil e dez.--------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Johannes Schydlo, Eliezer Candeias e José Fonseca, por não terem estado presentes 

na sessão em causa.------------------------------------------------- 

  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 

enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------– de 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e nove de 

Junho de dois mil e dez, enviando resposta do Ministério da Justiça a pergunta sobre 

o “Novo Estabelecimento Prisional do Algarve”.-------------------- – de Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de trinta de Junho de dois mil 

e dez, enviando pergunta à Presidência do Conselho de Ministros sobre “Falta de 

pagamento às Autarquias em relação aos transportes escolares”.--------------------------

-----------------------------------------------------– de Assembleia Municipal de Portimão, 

ofício de dois de Julho de dois mil e dez, enviando moções sobre “Portagens 

SCUT´S”.----------------------------------------- – de Assembleia Intermunicipal do 

Algarve, ofício circular número seis, de vinte e nove de Junho de 2010, enviando 

moções sobre “A introdução de portagens na Via do Infante (A vinte e dois)”.---------

-----------------------------------------------– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, ofício 

número duzentos e quarenta e oito traço trinta e sessenta e quatro mil seiscentos e 

trinta barra XI, de sete de Junho de dois mil e dez, enviando cópia de resposta a 
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pergunta dirigida ao Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 

Pescas, sobre “Investimentos no Perímetro de Rega do Mira.-------------------------------

------------------------------– de Conselho Directivo da Terras do Infante - Associação 

de Municípios, ofício número duzentos e trinta e seis, de sete de Julho de dois mil e 

dez, informando o voto de solidariedade aos Municípios envolvidos na “Revisão do 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina”.----– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de 

nove de Julho de dois mil e dez, enviando  duas perguntas sobre “Situação dos 

trabalhadores da Administração Pública no Ministério da Saúde” e “Transferência 

das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde”.-------------------------------– 

de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de treze de Julho de 

dois mil e dez, enviando resposta do Ministério do Trabalho a pergunta sobre 

“Salários em atraso no Algarve”.------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, ofício número duzentos 

e oitenta e seis barra trezentos e sessenta e seis mil seiscentos e dois, de vinte um de 

Julho de dois mil e dez, enviando cópia de resposta do Ministério do Ambiente e do 

Ordenamento do Território, sobre lagoas temporárias do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.---------------------------------- 

– de Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da 

Assembleia da República, ofício número trezentos e setenta e dois barra CAOPTL, 

de oito de Setembro de dois mil e dez, informando recepção da moção aprovada 

pelos eleitos das Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo e Odemira, 

acerca do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina.------------------------------------------------------------------------ 

– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de quinze de Setembro 

de dois mil e dez, enviando saudação aprovada pelo Conselho Directivo, onde 

manifesta reconhecimento dos Municípios pelo qualificada acção desenvolvida pelos 

Bombeiros de Portugal e Serviços Municipais de Protecção Civil, no combate ao fogo 

florestal.---------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do  Partido Comunista Português, e-mail de dezasseis de 

Setembro de dois mil e dez,  enviando pergunta sobre a “Imposição pelo Governo de 

dispositivos electrónicos de matrícula aos utentes das auto-estradas” e oficio 

dirigido à Comissão Parlamentar de Obras Públicas, Transportes e Comunicações.---

----------------------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do  Partido Comunista Português, e-mail de vinte e quatro 

de Setembro de dois mil e dez,  enviando resposta do Governo à pergunta sobre 

“Falta de pagamento às Autarquias em relação aos transportes escolares”.- 

Foi lida a seguinte correspondência: --------------------------------------------------------------  

– de Grupo Parlamentar do  Partido Comunista Português, e-mail de vinte e nove de 

Setembro de dois mil e dez,  enviando resposta do Governo à pergunta sobre 

“Transferências das Autarquias Locais para o Serviço Nacional de Saúde”--------- 

 – de Grupo Parlamentar do Partido Popular, e-mail de vinte e nove de Setembro de 

dois mil e nove, enviando pergunta do deputado Artur Rego ao Ministério das Obras 

Públicas, Transportes e Comunicações sobre portagens na via do Infante.-  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – A Senhora 

Ana Santos colocou uma questão relacionada com o funcionamento das piscinas 
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municipais, nomeadamente, quanto ao facto de estar à espera de ser informada do 

horário da modalidade em que se inscreveu, desde o início do mês de Setembro.------

-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo prestou informação relativa à Comissão de 

Acompanhamento do processo de implementação da Agenda vinte e um.---------  

Colocou também uma questão relacionada com sinalização luminosa colocada junto 

à passadeira para peões situada perto da rotunda, uma vez que há um sinal que fica 

coberto pelas árvores.--------------------------------------------------- 

Agradeceu ainda o envio de documentação acerca da elaboração dos Planos de 

Pormenor do Vale da Telha, chamando a atenção para o facto dos documentos 

estarem apenas fotocopiados numa face do papel, o que faz com que a Câmara tenha 

gastos desnecessários e que no aspecto ambiental também é bastante negativo.-------

-------------------------------------------------------------------------O Senhor José Cavaco 

colocou uma questão relacionada com os serviços de televisão por cabo, referindo 

que deveria ser feita alguma pressão no sentido deste serviço vir a ser melhor 

prestado e a preços mais equilibrados.--------------- 

O Senhor José Fonseca referiu que na zona da Cunca junto à Carrapateira se 

encontram uma série de caravanas estacionadas, o que poderá ser perigoso no caso 

de serem feitas fogueiras.--------------------------------------------------------- 

O Senhor Francisco Ferreira referiu-se ao mau estado em que se encontra a estrada 

nacional duzentos e sessenta e oito, que liga Aljezur à Vila do Bispo, nomeadamente, 

a partir da Carrapateira no sentido sul.--------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas, começando por 

esclarecer que, relativamente à estrada nacional duzentos e sessenta e oito, está a ser 

ultimado o caderno de encargos e as medições, no sentido de serem feitos 

saneamentos pontuais. ------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao acampamento que se encontra na Cunca, disse que há algum 

tempo que a Autarquia tem andado a desenvolver uma acção pedagógica junto dos 

habitantes, pois de tão ecológicos que querem ser, acabam por ser tudo menos 

ecológicos, para além do perigo a que estão sujeitos. -----------------------------------------  

Quanto à questão colocado pelo Senhor José Cavaco, referiu que a Autarquia já 

tomou medidas nesse sentido, nomeadamente, solicitando que esses serviços 

tenham melhor qualidade nas zonas de povoamento disperso. -----------------------------  

Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Johannes Schydlo, disse ser 

lamentável que os documentos ainda não estejam todos a ser fotocopiados nas duas 

faces do papel, apesar da Autarquia ter muita preocupação nesse sentido. Quanto ao 

sinal de trânsito junto da passadeira, referiu que foi colocado naquele sítio para não 

prejudicar o percurso pedonal, visto ocupar um espaço considerável. ---------------------  

Quanto à questão colocada pela Senhora Ana Santos, esclareceu que ocorreu um 

problema relacionado com o trabalhador que estava responsável pelos serviços das 

piscinas. Esse trabalhador veio exercer funções para a Câmara, no âmbito de 

mobilidade interna, no entanto, este Verão e após o parto da sua esposa, o mesmo 

esteve de férias e posteriormente começou a apresentar atestados médicos 

consecutivos, tendo recentemente a Autarquia sido confrontada com um novo 

pedido de mobilidade interna e consequente saída do trabalhador novamente para a 

Câmara de Portimão. Houve também alguns pequenos arranjos que tiveram que ser 

feitos, nomeadamente, uma bomba que teve que ser substituída, uns azulejos que 
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tiveram que ser substituídos e houve alguma dificuldade em encontrar, etc. Daí 

todos os transtornos ocorridos e consequente atraso no funcionamento daquele 

serviço, sendo que estão a ser desenvolvidos todos os esforços no sentido iniciar as 

aulas no mais curto espaço de tempo. ------------------------------------------------------------  

A Senhora Ana Santos perguntou ainda se as piscinas não estavam a funcionar 

porque falta a programação ou se é devido aos problemas de construção? ---------------  

O Senhor Presidente da Câmara informou que a programação já se encontra 

concluída, faltando apenas executar as pequenas reparações que são necessárias ao 

bom funcionamento daquela estrutura. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Johannes Schydlo colocou a questão relacionada com o transporte escolar, 

nomeadamente, com os horários das carrinhas, dando o exemplo do seu filho que sai 

da casa às seis e quinze da manhã e só regressa a casa por volta das vinte horas. ------  

O Senhor Presidente da Câmara informou que, à semelhança dos anos transactos, foi 

implementado um plano de transportes escolares, posteriormente a Autarquia veio a 

constatar que o mesmo poderia vir a ser melhorado, no entanto, neste caso concreto 

a situação nada tem a ver com os transportes escolares do Município.--------------------

--------------------------------------------Seguidamente a Senhora Vereadora Fátima Neto 

esclareceu que, uma vez que o aluno frequenta o ensino secundário numa escola de 

Lagos a responsabilidade dos horários não é da Autarquia. A Autarquia é apenas 

responsável pelo pagamento de cinquenta por cento do valor do passe escolar. 

Inclusive, o transporte que a Autarquia assegura de manhã e ao final do dia não é da 

sua responsabilidade e só o faz porque tem consciência que alguns alunos residem 

muito longe das paragens da EVA.---------------------------------------------------- 

O Senhor Hugo Ferreira chamou a atenção para os problemas que virão a ocorrer em 

consequência do clima que contenção que está a verificar-se no nosso País. ------------  

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a preocupação manifestada pelo Senhor 

Hugo Ferreira e salientou o facto dessa preocupação também ter sido entendida por 

parte de toda a comunidade educativa.-----------------------------------------------------------   

A Senhora Ana Santos referiu que, relativamente às idas ao teatro, as mesmas não 

terão que ocorrer em visitas de estudo a Lisboa, pois já se pode ver uma peça de 

teatro com a mesma qualidade em Portimão. --------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse querer abordar o assunto da Variante de 

Aljezur visto ser um assunto muito debatido nos últimos tempos, procedendo mais 

uma vez à apresentação de um breve historial de todo o processo, referindo ainda as 

manifestações contrárias que tem surgido na praça pública. --------------------------------  

Também o Senhor Presidente da Câmara usou da palavra para prestar os 

esclarecimentos que lhe são devidos. -------------------------------------------------------------  

O Senhor José Cavaco referiu a falta de espaços verdes na vila de Aljezur e sugeriu a 

criação de um espaço verde na zona da Rua vinte e cinco de Abril, através da 

colocação de árvores de grande porte, que igualmente poderiam servir como “cortina” 

para minimizar o impacto sonoro que a Variante vai causar naquela zona. --------------  

O Senhor Vítor Vicente disse concordar com praticamente tudo aquilo que foi dito, 

que concorda com o facto de que a Variante deverá ser o mais disfarçada possível, 

que deverá ser criado um bom enquadramento paisagístico através do ajardinamento 

da zona envolvente, para atenuar os eventuais efeitos negativos que qualquer obra 

do género tem. Disse ainda que considera que a Variante deverá ficar fora da zona de 

influência do leito de cheias. -----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Johannes Schydlo disse que uma forma de evitar as cheias passava pela 

construção da Barragem das Cercas. Disse que também concordava com a criação de 

um parque ajardinado do outro lado da ribeira, mas que deveria ser mantido o 

edifício antigo situado junto à ponte, o qual pode ser considerado um ex-líbris da vila 

de Aljezur ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara disse que aquele edifício é mesmo para demolir, 

visto que é mesmo ali que se encontra o grande problema na circulação rodoviária na 

Rua vinte e cinco de Abril. --------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Ana Santos disse que relativamente a este, ou outro, assunto, cada um 

poderá ter a sua opinião e que a mesma não deverá ser condicionada por aspectos 

políticos. Mais uma vez exprimiu a sua opinião referindo que não gosta de nada que 

possa interferir com a várzea de Aljezur, visto ser um cartão de visita da Vila de 

Aljezur, à semelhança do Castelo.-----------------------------------  

Quanto à necessidade de demolição o edifício antigo junto à ponte, e consequência 

disso, perguntou se não seria possível vir a ser feito um pequeno alargamento da 

Rua vinte e cinco de Abril? -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara referiu que já tinha sido confrontado com uma 

opinião idêntica, no entanto, não é aquela demolição que vai resolver o problema, 

visto que depois tem-se um espaço que alarga e uma ponte que afunila. De qualquer 

das formas, a principal intenção da construção da Variante é retirar a circulação de 

trânsito pesado da Rua vinte e cinco de Abril.------------ 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: – A Senhora Ana Santos mencionou alguns pontos da informação, 

designadamente referindo que, quanto aos trabalhos na Estrada Nacional cento e 

vinte junto à ponte de Odeceixe estando previsto o início da obra durante o mês de 

Outubro, pensava que isso viesse a ocorrer mais cedo.----------------------  

Quanto ao Parque de Feiras e Exposições disse que é com muito gosto que 

finalmente vê o mesmo ficar concluído, perguntando se já há uma data prevista para 

o Festival da Batata-Doce?-------------------------------------------------------  

Relativamente à saúde disse ter ficado contente por já estar equipada e a funcionar a 

sala de fisioterapia, questionando relativamente à aquisição do equipamento.----------

-----------------------------------------------------------------  

Congratulou-se também pela abertura da Escola Internacional em Aljezur, assim 

como pelos melhoramentos feitos no Mercado Municipal, apesar de questionar os 

prazos da obra de melhoramento das casas de banho públicas.-----------------  

Quanto à eleição das sete Maravilhas Naturais, disse continuar a achar que a nossa 

era a verdadeira maravilha e que deveria ter ganho, no entanto, em termos 

promocionais foi muito importante para o Município de Aljezur.---------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou para quando está previsto o arranjo da estrada 

municipal duzentos e sessenta e sete?---------------------------------------- 

Relativamente ao Festival da Batata-Doce, disse que na sua opinião o mesmo deveria 

ter lugar nesta altura do ano, pois é agora que as pessoas estão a fazer a colheita das 

batatas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à estrada nacional cento e vinte, 

disse que de facto houve um atraso no início da obra por parte da Estradas de 

Portugal, mas que o estaleiro já está a ser montado. ------------------------------------------  

Em relação ao Parque de Feiras e Exposições, informou que estão a ser 

desenvolvidos todos os esforços no sentido deste espaço ser inaugurado aquando do 

Festival da Batata-Doce, cuja sua realização está prevista para o último fim-de-

semana de Novembro. -------------------------------------------------------------------------------  

Quanto ao equipamento para a sala de fisioterapia, disse que de facto o processo foi 

iniciado no anterior mandato. Nessa altura a ARS disse assegurar todo o 

equipamento necessário mas, posteriormente andaram a adiar o processo de 

aquisição por falta de possibilidade, sendo que a Autarquia decidiu adquirir o 

mesmo uma vez que a fisioterapeuta andava apenas a exercer os serviços básicos por 

falta do material, sendo que o Município de Aljezur vai protocolar este equipamento 

com o ACES – Barlavento. --------------------------------------------------------------------------  

Em relação à Escola Internacional de Aljezur, disse considerar um projecto 

interessante, que já conta com cerca de trinta alunos e, que, inicialmente a escola irá 

funcionar em contentores até o projecto de construção do respectivo edifício estar 

construído num terreno que a Autarquia irá ceder em direito de superfície. ------------  

Relativamente à eleição das sete Maravilhas Naturais, admitiu que tinha pena da 

nossa não ter ganho, no entanto, o mais importante foi a promoção do Município de 

Aljezur.-------------------------------------------------------------------  

Disse ainda que foram desenvolvidas acções de sensibilização junto das associações 

de pesca lúdica, bem como trabalhos de limpeza nos principais pesqueiros das praias 

do Município, visto ser pouco dignificante a forma como são cuidados.------------------

----------------------------------------------------------Quanto à Estada Nacional duzentos e 

sessenta e sete, informou que a obra deverá ter início ainda durante o corrente ano, 

tal  como  previsto  na repartição  

de encargos. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS A COBRAR 

EM DOIS MIL E ONZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 

Municipal tomada em reunião de catorze de Setembro de dois mil e dez, sobre o 

assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria.---------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados alguns esclarecimentos acerca da 

posição da Câmara sobre o presente assunto. --------------------------------------------------  

O Senhor José Cavaco disse considerar haver uma relação entre o IMI e o IMT, visto 

o IMI ser desincentivador de negócios, de compras, e se, se vai buscar um pouco 

mais do IMI, perde-se no IMT. Referiu ainda que os índices praticados em Aljezur 

são muito próximos dos praticados em Cascais. -----------------------------------------------   

O Senhor Vítor Vicente disse manter a mesma posição de anos anteriores, que 

também ele considera haver uma relação entre o IMI e o IMT, porque naturalmente 

as pessoas escolherão um concelho para construir os seus prédios onde paguem 

menos impostos. Independentemente de ter consciência que o Município precisa de 

verbas para poder funcionar, pensa que as pessoas não deverão ser tão oneradas com 

impostos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse pensar de forma contrária, pois grave é se 

a Autarquia não tiver possibilidade de ter receitas para dar satisfação às necessidades 
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do dia-a-dia, pois diariamente é indispensável dar resposta a necessidades sociais 

com os idosos, com as crianças, etc. e, como é lógico também é para isso que servem 

as verbas provenientes dos impostos. ------------------------------------------------------------  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor 

dos membros Manuel Marreiros, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, Johannes 

Schydlo, José Hugo, Manuel Cristo, Francisco Ferreira, José Marreiros, Manuel 

Seromenho e Eliezer Candeias, contra dos membros Vítor Vicente e Ana Santos, 

abstiveram-se os membros José Cavaco e José Fonseca, fixar o valor da taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula sete por cento a taxa a aplicar 

sobre os prédios urbanos a que se refere a alínea b) do artigo centésimo décimo-

segundo do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e a taxa de zero vírgula 

quatro por cento a aplicar aos prédios a que se refere a alínea c) do artigo centésimo 

décimo-segundo do mesmo Código, em conformidade com a proposta remetida pela 

Câmara Municipal.------------------------------------------ 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: – Pela 

Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 

catorze de Setembro de dois mil e dez, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica 

arquivada em pasta própria.----------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados alguns esclarecimentos acerca da 

posição da Câmara sobre o presente assunto. --------------------------------------------------  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor 

dos membros Manuel Marreiros, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, Johannes 

Schydlo, José Hugo, Manuel Cristo, Francisco Ferreira, José Marreiros, Manuel 

Seromenho e Eliezer Candeias, contra dos membros Vítor Vicente e Ana Santos, 

abstiveram-se os membros José Cavaco e José Fonseca, não prescindir da receita 

variável de cinco por cento sobre o  IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares), conforme foi proposto pela Câmara Municipal.--------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA:----------------------

- 

“A bancada do PSD – Partido Social Democrata, vota contra a aprovação dos pontos 

dois e três da ordem de trabalhos, considerando o momento de crise e austeridade 

que se atravessa e tendo em conta as medidas de aumento de impostos que 

recentemente vieram a público, consideramos que o Município deveria, dentro dos 

enquadramentos legais, fazer um esforço para não sobrecarregar os seus munícipes, 

embora tenhamos a consciência de que isso irá limitar alguns investimentos. Nesse 

sentido, consideramos que as percentagens relativas ao Imposto Municipal sobre 

Imóveis deveriam aproximar-se dos valores mínimos, ao contrário do proposto, e 

que a Autarquia deveria igualmente abdicar de alguma percentagem do IRS em favor 

dos seus munícipes.------------- 

Os membros da Bancada do PPD/PSD.------------------------------------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente e Ana Santos.”--------------------------------- 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO AO PDM DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a 

certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e um de 
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Setembro de dois mil e dez, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em 

pasta própria.----------------------------------------------------------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos acerca do 

presente assunto. -------------------------------------------------------------------------------------  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

alteração por adaptação ao PDM de Aljezur.----------------------------------------- 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
PROPOSTA DE PROJECTO DE REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS E DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXIVEL DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 

Municipal tomada em reunião de vinte e um de Setembro de dois mil e dez, sobre o 

assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria.-------- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos acerca do 

presente assunto, nomeadamente referindo que projecto de Regulamento de 

Organização dos Serviços Municipais e da Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços 

Municipais teve por base o Decreto-Lei número trezentos e cinco barra dois mil e 

nove, que veio obrigar os serviços da Administração Autárquica a fazer alterações ao 

seu Regulamento de organização dos serviços e consequentemente à sua estrutura 

orgânica dos serviços. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente fez algumas reflexões acerca do presente regulamento.--------  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, a proposta de 

Projecto de Regulamento de Organização dos Serviços Municipais e da Estrutura 

Orgânica Flexível dos Serviços Municipais.--------------------------------  

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não ser verificou qualquer intervenção.------------------------ 

 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 

aprovar a acta em minuta.----------------------------------------------------------------------  

 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 

deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a forma de 

votação por braço no ar.--------------------------------------------------------------- 

 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 

Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e três horas quarenta 

minutos do dia trinta de Setembro de dois mil e dez, mandando que, de tudo para 

constar, se lavrasse a presente acta.-------------------------------------------- 

 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 

e subscrevo.---------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 
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A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 

 


