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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Acta da quarta sessão ordinária de 2011 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 16 de Setembro de 2011 

INÍCIO: 21:30 horas 

ENCERRAMENTO: 23:55 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel José de Jesus Marreiros, Presidente  
Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário  
José Carlos Pacheco Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Johannes Alexander Schydlo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, José Hugo Tomás 
Ferreira, José de Oliveira Cavaco, Manuel Alberto Santinho Cristo, Francisco António 
Baptista Ferreira, Ana Maria Ferreira Santos, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, 
José Maria Fonseca, Iládio de Jesus Alves Furtado e Eliezer João Candeias 
 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
José Manuel dos Santos Marreiros  
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Manuel António Custódio Rosendo, Henrique Manuel Ramos Henriques, Sérgio 
Manuel da Silva Santos, Fernando Manuel Costa Rosa 
 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:30 horas 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a acta da 
sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de Junho de dois mil e onze.-------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.------------------------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– do deputado José Mendes Bota, do Grupo Parlamentar do Partido Social 
Democrata, acusando recepção de documento sobre a “Posição da Assembleia 
Municipal acerca dos Pareceres emitidos pelo ICNB”.----------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de sete de Setembro de 
dois mil e onze, informando que foi apresentado ao Ministro de Estados e das 
Finanças e ao Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, documento sobre 
consideração prévia ao Orçamento de Estado dois mil e doze.--------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Johannes Schydlo disse ter decorrido no dia quatro de Agosto uma reunião com a 
EDP acerca de uma linha de alta tensão, durante a qual muitos dos munícipes 
presentes demonstraram o seu descontentamento perante o procedimento que se 
encontra a decorrer acerca do assunto. Perguntando se não haverá uma maneira de 
incentivar uma alteração ao traçado da linha existente, assim como facilitar a tomada 
de conhecimento por parte dos munícipes interessados? -----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esta situação tem a ver com a afixação 
dos éditos por parte da EDP. Disse ainda que é uma prática recorrente ao longo dos 
últimos tempos e que a mesma resulta da lei em vigor, sendo que posteriormente a 
Câmara tem que proceder à afixação pública desses éditos. Logo o Senhor Johannes 
Schydlo tem toda a razão quando refere que esta situação é incómoda para as pessoas 
interessadas no assunto, pois regularmente têm que se deslocar à Câmara para ver se 
há alguma informação mais recente.  Por isso, a solução que foi encontrada passa 
pelo facto de que, sempre que se verifique algum tipo de alteração neste assunto, os 
serviços municipais enviarão um aviso junto ao recibo mensal de consumo de água, 
para que os interessados aí sim se desloquem à Câmara para tomarem conhecimento 
de eventuais alterações que possam decorrer, assim como essas alterações também 
irão ser colocadas no site e no facebook desta Autarquia, para que possam chegar a 
um maior número possível de pessoas. -------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que toda a linha deveria ser enterrada ao longo da 
estrada nacional e que deveria ser colocado um transformador em Odeceixe, uma vez 
que a linha passa lá e que a obra poderia ficar mais barata do que fazê-la de raiz. ------  
O Senhor José Cavaco disse que nós ainda não somos uma região administrativa, mas 
parece-lhe que em termos de electricidade, para chegar ao nosso concelho tem que vir 
de Loulé. Referiu ainda que na altura em que o Roussel construiu as estufas, 
rapidamente conseguiu uma linha directa ao Brejão. Pelo que, não percebe muito 
bem se o posto de abastecimento continua a ser em Sines e porque é que a 
electricidade tem que vir de Loulé. Seria muito mais lógico a abastecimento ser feito a 
partir de Sines. -----------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara referiu não ter conhecimento desse facto e sendo 
assim, essa infra-estrutura encontra-se subaproveitada. No entanto, essa é uma 
questão a colocar. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco chamou ainda a atenção para o facto da iluminação pública 
acender muito cedo, ainda de dia, e apagar muito tarde. Pelo que, considera que os 
relógios deverão ser acertados, por forma a haver uma maior poupança de energia. ---  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que por parte da agência regional de 
energia fez diversos trabalhos para a Câmara e que um deles consistia em determinar 
quais os pontos de luz que se encontravam na dependência de um determinado PT. 
Esse estudo permitiria calcular o consumo de cada lâmpada e por conseguinte o 
consumo de iluminação pública dependente desse PT. No entanto, não sabe se esse 
trabalho foi concluído. --------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão colocada pelo Senhor Johannes Schydlo, disse ser pertinente 
e que o Senhor Presidente da Câmara deve explorar junto da EDP, nomeadamente, 
saber porque é que é necessário construir uma nova linha de média tensão, visto já 
existir uma linha de alta tensão que vai de Aljezur para Odeceixe -------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo, disse que pela EDP foi dito que já existe uma linha que 
passa pelo Parque Natural mas que já está desactualizada, pelo que se torna 
necessário construir uma nova linha de média tensão para substituir a já existente. 
Na sua opinião, disse que poderiam colocar seis cabos, em vez de três, à semelhança 
do que existe na Alemanha e assim poupavam dinheiro e preocupações por parte dos 
residentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, disse que a única certeza que tem no decorrer deste 
processo é que o trabalho que a EDP tem vindo a desenvolver, tem a ver com as 
reclamações e reivindicações que a Autarquia tem vindo a fazer há muito tempo, 
nomeadamente, no que diz respeito a estas zonas de edificação dispersa. Referiu 
ainda que a AREAL continua a fazer todos os anos as auditorias energéticas, as quais 
aconselham a Câmara, no final de cada ano, de qual deverá ser a potência de cada PT. 
Assim a Autarquia pode determinar que essa potência seja mantida, elevada ou 
baixada. Só que em muitos casos, quando se baixa a potência de um determinado PT 
isso pode originar que a energia que chega não é suficiente. -------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira, disse que, em primeiro lugar, queria enaltecer a 
posição de todo o executivo municipal em relação à educação, nomeadamente, 
através de todo o apoio que dá ao Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur 
assim na oferta dos manuais escolares aos alunos do município de Aljezur. Este 
reconhecimento é em seu nome, enquanto professor e, em nome de toda a 
comunidade escolar e destina-se ao Senhor Presidente da Câmara e aos restantes 
membros do executivo, não querendo deixar de realçar a figura da Vereadora da 
Educação, Doutora Fátima Neto. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras do Senhor José Hugo, 
referindo que a posição da autarquia também não é muito fácil, nomeadamente no 
que diz respeito à oferta dos manuais escolares, situação que origina muitas criticas. 
Há muitas pessoas que defendem que a autarquia apenas deveria oferecer os manuais 
aos alunos mais carenciados, no entanto esta é uma situação complicada que terá que 
ser analisada muito profundamente, não sendo este ano a altura mais indicada para 
proceder a esta alteração dada a crise económica que afecta todo o país. ----------------  
O Senhor Presidente da Assembleia concordou com o que foi dito pelo Senhor 
Presidente da Câmara, pois na sua opinião se a Autarquia tomasse essa decisão 
actualmente, isso é que seria bastante criticável. --------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou como é que estava a funcionar no Agrupamento de 
Escolas do Concelho de Aljezur o novo acordo ortográfico? -----O Senhor José Hugo 
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Ferreira, disse que presentemente todos os professores estão a adaptar-se, através de 
links e de sites que vêm da Microsoft, assim como no ano transacto já houve 
professores que estiveram em formação ao nível da língua portuguesa para este ano 
lectivo iniciarem a aprendizagem em consonância com o novo acordo ortográfico, da 
forma mais correcta. ----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse ainda haver muitas dúvidas em relação ao assunto, visto 
ele ainda não ter sido aprovado oficialmente. ------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira esclareceu que o que é dito na legislação é que as 
escolas têm três anos para adaptação ao novo acordo ortográfico. ------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que no caso da Câmara, foram pedidos 
esclarecimentos adicionais à ANMP, logo e de acordo com o que foi esclarecido a 
Autarquia tem que determinar passe a utilizar o novo acordo ortográfico a partir do 
dia um de Janeiro de dois mil e doze, data prevista para o mesmo entrar em vigor. ----  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – A Senhora Ana Santos referindo-se aos trabalhos arqueológicos e 
ao protocolo relativo à Via Algarviana, disse querer felicitar a Autarquia, pois todo o 
investimento que foi feito em ambos os casos pode trazer um válido retorno para o 
concelho, nomeadamente, ao nível do turismo de qualidade. Relativamente à criação 
de condições para utentes com mobilidade reduzida na Praia do Monte Clérigo, disse 
ser notório que a Autarquia continua a apostar neste tipo de serviços, promovendo a 
qualidade para todos.-----------------------------------------------------------------------  
Quanto ao programa de conforto habitacional destinado às pessoas idosas, disse ser 
bastante relevante.------------------------------------------------------------------------- 
Em relação à exposição de esculturas de exterior, considera que o local escolhido não 
foi o mais adequado, mas esta é apenas a sua opinião.----------------------------------- 
Relativamente à iniciativa da Globalgarve que proporciona internet grátis e apoiada 
pela Autarquia, perguntou se a mesma tem um limite temporal, pois considera a 
iniciativa muito importante principalmente por ser um acesso de qualidade.-----------  
No que diz respeito à animação de Verão, nomeadamente, no Feriado Municipal, 
disse querer saudar a iniciativa, pois dado o momento de crise que atravessamos e a 
pequena verba dispendida, a mesma teve qualidade e só prova que com um pouco de 
imaginação pode-se fazer coisas engraçadas sem gastar muito dinheiro, 
independentemente de poder ou não haver alguma coisa que possa vir a ser 
melhorada.Disse ter gostado muito que os festejos do Feriado Municipal tivessem 
tido lugar na noite de vinte e oito para vinte e nove, pois assim permitiu que todos os 
aljezurenses pudessem ter aproveitado a festa sem restrições, dado que no dia 
seguinte não teriam que trabalhar. Disse que achou que tinha havido muita falta de 
iluminação na zona dos festejos, nomeadamente, muita falta de luz no acesso ao 
Castelo de Aljezur. Sugeriu ainda que em futuras animações a decorrer dentro do 
Castelo, seja facultada mais iluminação e que o espectáculo a ser realizado englobe 
algo para além de DJ’s, destinado à população sénior.-------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente disse saber que a Praia do Monte Clérigo está classificada 
como Praia Acessível, mas perguntou se tinha sido feita candidatura a essa 
classificação? -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que relativamente à exposição de esculturas, 
disse que a Senhora Ana Santos tinha razão, que a Autarquia também já tinha 
chegado à conclusão que a localização não é a melhor, visto serem muitas peças para 
aquele espaço.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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Quanto à iniciativa da Globalgarve, ela é para continuar e para posteriormente criar 
outros outspots.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à animação de Verão disse ter sido muito interessante a mudança para 
a noite de vinte e oito de Agosto, pois pode-se comprovar que a sugestão 
anteriormente feita pela Senhora Ana Santos faz todo o sentido. Concordou também 
com o facto da iluminação da zona dos festejos ter sido muito escassa, mas é uma 
situação a melhorar, assim como a animação levada a cabo, pois com a iniciativa 
deste ano deu para aprender muito e ver o que tem que ser melhorado. No entanto 
também nunca pensou que houvesse uma adesão tão grande por parte da população, 
relativamente ao espectáculo no Castelo. Relativamente à Praia do Monte Clérigo, 
esclareceu que foi feita candidatura e a mesma foi abrangida pela Bandeira Azul 
assim como com a classificação de Praia Acessível. -----------------------------------------  
Em relação a esta matéria quis ainda informar que os Presidentes dos municípios 
integrantes do PNSACV tiveram uma reunião com a Senhora Ministra do Ambiente e 
com os respectivos Secretários de Estado, a qual foi bastante simpática, cordata, que 
durou cerca de duas horas, e da qual resultou que do ponto de vista substantivo o 
Governo não está predisposto a concordar com a actual situação do Plano de 
Ordenamento do Parque, não entendendo porque é que não foi com o anterior 
Governo um documento que tivesse ido de encontro das vontades e necessidades de 
toda a gente, estando inclusive disponível para fazer pequenas questões de acerto e de 
rectificação, e não questões de fundo. ---------------------------------------------------- 
O SENHOR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS MARREIROS PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS.----------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse ser de admirar a tolerância das autoridades do PNSACV 
em relação a determinadas situações, assim como da Câmara, pois há dois dias tinha 
estado em Maria Vinagre e que havia um cheiro bastante desagradável vindo da 
ETAR, situação que é impensável ocorrer. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não ter tido conhecimento dessa situação. ------  
O Senhor José Cavaco disse saber que ainda havia casas naquela localidade que não 
tinham ligação à rede pública de esgotos, dando o exemplo de uma moradia em que 
os esgotos estavam a correr directamente para uma barragem particular. ---------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que essa situação já tinha acontecido uma 
vez e que isso devia-se a falta de manutenção da ETAR. Que a Águas do Algarve está a 
ser inconsciente e que iria providenciar no sentido dessa situação ser restabelecida. --  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a sua opinião era a mesma que a do Senhor 
Presidente da Assembleia, esclarecendo que a Autarquia monitorizava semanalmente 
as ETAR’s e que esta deve ser uma situação pontual que de imediato irá ser 
solucionada. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
EMPREITADA DE REPAVIMENTAÇÃO DA ER DUZENTOS E SESSENTA 
E SETE/LIMITE DO CONCELHO – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
seis 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 os esclarecimentos necessários 
sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos disse que tanto ela, como todos os aljezurenses, estão 
desejando que esta obra seja feita, mas ao analisar os documentos enviados detectou 
que havia uma diferença de quarenta e um cêntimos, alertando para a posição do 
Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------  
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Após a análise dos documentos conclui-se que o lapso estava na deliberação de 
Câmara, pelo que a mesma iria ser rectificada. ----------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
repartição de encargos referente à repavimentação da ER duzentos e sessenta e 
sete/Limite do Concelho.------------------------------------------------------------------- 
 

INTERVALO: – Foi pelo Senhor Presidente da Mesa proposto, e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a ausência 
do Senhor José Manuel dos Santos Marreiros-------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
SEGUNDA REVISÃO AO PPI E ORÇAMENTO – PO ALGARVE VINTE E 
UM – EIXO UM – SIMPLEX AUTÁRQUICO – CRM GESTÃO DE 
RELACIONAMENTO COM OS MUNICÍPIOS: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de seis de Setembro de dois mil 
e dez, sobre o assunto em epígrafe, que acompanhava o respectivo documento, os 
quais ficam arquivados em pasta própria.---------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos necessários 
sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
segunda revisão ao PPI e Orçamento – PO Algarve vinte e um – eixo um – Simplex 
Autárquico – CRM Gestão de Relacionamento com os Municípios.------------------ 
O SENHOR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS MARREIROS PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS.----------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
ÁREA INDUSTRIAL DE SINES – POLUIÇÃO NO PARQUE NATURAL: – O 
Senhor Presidente da Assembleia informou que o presente assunto resulta de uma 
comunicação recebida pela Câmara Municipal de Aljezur, prestando alguns 
esclarecimentos acerca do mesmo. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara prestou também alguns esclarecimentos acerca do 
ocorrido e deu conhecimento do ponto de situação. -----------------------------------------  
A Senhora Ana Santos sugeriu que a Câmara mandasse fazer análises à água, pois 
poderá estar em condições pouco recomendáveis de consumo.----------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros disse que muita da flora marinha se encontra morta e, 
que a situação deveria ser solucionada o mais rapidamente possível, para evitar que 
venham a verificar-se danos ainda mais graves. ---------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse desconhecer que a ETAR em causa 
despejava para o mar, mas que esta situação não é só de agora. ---------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros referiu que a situação é mais grave junto à costa, pois 
se, se for pescar para uma distância de cerca de cinco ou seis milhas da costa o peixe 
já se encontra melhor, no entanto ainda há muito pouco peixe. ---------------------------  
A Assembleia Municipal de Aljezur, tendo presente a comunicação recebida da 

Câmara Municipal de Sines, deliberou por unanimidade, recomendar à Câmara 

Municipal de Aljezur que questione, acerca deste assunto, a Senhora Ministra da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, bem como o 

ICNB, a ARH Alentejo, ARH Algarve e o IPIMAR, no sentido de saber quais as 

diligências promovidas por essas entidades tendo em vista apurar os danos causados 

na fauna e flora marítima em consequência das descargas efectuadas pela ETAR de 

Ribeira de Moinhos, da Área Industrial de Sines.---------------------------------------- 
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Conforme relatado pela Câmara Municipal de Sines, em Abril do corrente ano, houve 

uma anormal e brutal descarga da citada ETAR que causou danos graves na fauna 

marítima.------------------------------------------------------------------------------------  

Tais danos foram evidentes não só na área de Sines, mas também ao longo de toda a 

costa do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, conforme tem 

sido abundantemente relatado pelos pescadores de Aljezur.---------------------------- 

Impõe-se assim que sejam promovidas as adequadas análises químicas às águas, bem 

como, ao peixe. Caso as entidades acima citadas nada tenham feito, deverá a Câmara 

Municipal promover as citadas análises.--------------------------------------------------  

Recomenda também a Assembleia Municipal dentro desta problemática da poluição 

marítima que a Câmara Municipal promova de igual forma quanto às águas drenadas 

dos terrenos de agricultura intensiva (Aljezur e Odemira), no sentido de conhecer a 

composição química de tais águas que são drenadas para o mar.-------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA 
DOIS MIL E DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de treze de Setembro de dois mil e onze, sobre o 
assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria.------------------------------ 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos necessários 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Cristo perguntou quais são os imóveis abrangidos pela alínea c)? 
Ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu. -----------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse que tendencialmente deveremos tentar afastarmo-nos 
da taxa máxima e tentar caminhar para a taxa mínima, pois julga que isso possa ter 
alguns efeitos que a longo prazo possa ser benéfico para o desenvolvimento do 
Município de Aljezur. Contudo, este ano, e apesar de continuar-se a propor a taxa 
máxima e apesar das dificuldades atravessadas pelas pessoas que pagam impostos, 
mas também consciente que o Município também vive momentos difíceis e de 
previsível quebra de receitas, como consequência de toda a conjuntura financeira 
actual, entende que o Município de Aljezur possa tentar por esta via acautelar a 
quebra de receitas, também de forma a que possa posteriormente vir a ajudar os 
munícipes mais carenciados, admitindo, excepcionalmente, que no próximo ano 
venham a ser aplicadas as taxas em causa. ---------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse ter sempre entendido o sentido de voto da 
bancada do PSD e congratular-se com as palavras proferidas pelo Senhor Vítor 
Vicente. Disse que se avizinha que o ano de dois mil e doze muito complicado e ao 
que se sabe as autarquias vão levar um corte de cerca de cento e noventa e cinco 
milhões de euros. Esclareceu ainda que o Município de Aljezur já se encontra a 
trabalhar no Orçamento para o próximo ano e que de uma coisa tinha a certeza, 
infelizmente este Orçamento não vai ser muito difícil de fazer, pois vai ser um 
Orçamento muito magro. Esclareceu ainda que, muito possivelmente e pela primeira 
vez, o Município vai ter de ver-se forçado a, por exemplo, deixar de fazer 
transferências correntes para as Juntas de Freguesia. --------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 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    
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centésimo décimo-segundo do mesmo Código, em conformidade com a proposta 
remetida pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
treze de Setembro de dois mil e onze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica 
arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade 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.--------------------- 
PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA FOI APRESENTADA A SEGUINTE 
DECLARAÇÃO DE VOTO:-------------------------------------------------------------------------- 
“A bancada do PSD – Partido Social Democrata, considera que as percentagens 
relativas ao Imposto Municipal sobre Imóveis, bem como, a participação variável no 
IRS se deveriam tendencialmente aproximar dos valores mínimos beneficiando desta 
forma os munícipes, contudo, e tendo em conta o actual momento económico de 
previsível decréscimo de receitas da Autarquia, julgamos necessário, 
excepcionalmente, aprovar as taxas propostas para os pontos cinco e seis da ordem 
de trabalhos, afim de minimizar a quebra de receitas, possibilitando desta forma os 
necessários equilíbrios financeiros para o regular funcionamento do Município.------- 
Os Membros da Bancada do PPD/PSD.---------------------------------------------------- 
Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Ana Santos e Iládio de Jesus Alves Furtado.”--- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente usou da palavra o Senhor David Rosa que falou sobre os 
condicionamentos do Regulamento do Parque Natural, bem como da impugnação 
quer irá ser feita pelas Câmaras Municipais da área do Parque. ---------------------------  
Referiu-se à mudança da lei da pesca lúdica, entre as quais, a eliminação das 
restrições à pesca na zona do Rogil. -----------------------------------------------------------  
Concluiu dizendo que sobre a limpeza dos pesqueiros, a Comissão de Pescadores e 
População está disposta a uma levar a efeito uma acção de limpeza em conjunto com 
a Câmara Municipal e em colaboração com todas as forças activas desta zona. ---------  
 

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 cinquenta e cinco 
minutos do dia dezasseis de Setembro de dois mil e onze, 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 

_________________________________________ 

A Primeiro-Secretário 
_________________________________________ 


