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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

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

 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 23 de Dezembro de 2011 

INÍCIO: 20:45 horas 

ENCERRAMENTO: 23:45 horas 

 

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

MEMBROS PRESENTES: 
Manuel António Custódio Rosendo, Henrique Manuel Ramos Henriques, Johannes 
Alexander Schydlo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Francisco António Baptista 
Ferreira, Ana Maria Ferreira Santos, José Maria Fonseca, José Manuel dos Santos 
Marreiros, Sérgio Manuel da Silva Santos e Eliezer João Candeias 
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Pedro Miguel Ferreira Silva 

José Carlos Pacheco Silva, substituído por Manuel José Marques do Nascimento 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus e Fernando Manuel Costa Rosa 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
José de Oliveira Cavaco, Manuel Alberto Santinho Cristo e Iládio de Jesus Alves 
Furtado 
 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão pelas 
20:45 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, 
portador do Cartão de Cidadão número nove milhões novecentos e vinte e dois mil 
setecentos e sessenta e um, válido até dezassete de Setembro de dois mil e dezoito, 
emitido por Portugal, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do Senhor 
José Hugo Tomás Ferreira, eleito nas listas do Partido Socialista.------------------------ 
 

O Senhor Manuel José Marques do Nascimento, portador do Bilhete de Identidade 
número nove milhões seiscentos e treze mil duzentos e treze, emitido em três de Abril 
de dois mil e oito, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos 
trabalhos em substituição do Senhor José Carlos Pacheco Silva, eleito nas listas do 
Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------- 
 

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 dezasseis de Setembro de dois mil e onze.------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos membros 
Manuel Rosendo, Pedro Silva e Manuel Nascimento, 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:------------– 
dos deputados Miguel Freitas, Luís Pita Ameixa e João Soares, do Grupo Parlamentar 
do Partido Socialista, enviando pergunta parlamentar dirigida ao Governo sobre a 
evolução do programa POLIS SUDOESTE e da regulamentação aplicável do 
ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina-------------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de dezanove de Outubro 
de dois mil e onze, informado de resolução aprovada sobre a proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para dois mil e doze.----------------------------------------------- 
– de Federação dos Bombeiros do Algarve, ofício de dezasseis de Outubro de dois mil 
e onze, alertando para as actuais dificuldades financeiras das Associações de 
Bombeiros do Algarve.--------------------------------------------------------------------- 
– de Gabinete do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, ofício de dezassete 
de Outubro de dois mil e onze, informando sobre a reorganização das autarquias 
locais.---------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte sete de Outubro 
de dois mil e onze, informado sobre emissão de parecer e resolução do Conselho 
Geral sobre a proposta de Lei do Orçamento de Estado para dois mil e doze.-----------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número de oito mil cento e três, de vinte e 
oito de Outubro de dois mil e onze, enviado cópia de ofício dirigido à Senhora 
Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Administração do Território, sobre o 
Polis Litoral Sudoeste.---------------------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de catorze de Novembro 
de dois mil e onze, informando sobre resolução aprovada pelo Conselho Geral, 
referente à proposta de Lei do Orçamento de Estado para dois mil e doze.-------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de quinze de Novembro de dois mil onze, 
enviando comunicado referente ao funcionamento do Posto da GNR de Odeceixe.----- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de sete de Dezembro de dois mil onze, 
enviando cópia de ofício enviado ao Ministro da Economia, sobre contratos para 
exploração/prospepção de minérios.------------------------------------------------------ 
Foi lida a seguinte correspondência:---------------------------------------------------------- 
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– de Assembleia Municipal de Faro, e-mail de  vinte de Dezembro de dois mil e doze, 
enviando moção sobre a introdução de portagens na A vinte e dois.------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Johannes Schydlo questionou acerca da situação do processo Agenda vinte e um. 
Felicitou a autarquia pela colocação de novas passadeiras ao longo da Estrada 
Nacional cento e vinte, no entanto, referiu não entender o motivo pelo qual foi 
colocada uma passadeira junto do restaurante “A Lareira”, assim como o motivo das 
passadeiras serem sinalizadas com umas luzes azuis, que induzem em erro quem ali 
circula, pois parece que aí se encontram viaturas da GNR.-------------------------------  
Sugeriu que fosse colocada uma outra passadeira na zona da Cruz, por ser uma zona 
movimentada e não existir qualquer tipo de sinalização, principalmente porque as 
viaturas que circulam na estrada que vem de Marmelete fazem-no sempre a grande 
velocidade, sem respeitar o sinal que obriga a circular a quarenta quilómetros à hora.-  
Disse também que já algum tempo tinha sugerido que a escola EBI/JI deveria ser 
ajudada, no sentido de serem adquiridos tachos de aço inoxidável, para substituir os 
existentes que são de alumínio. Agradeceu ainda o facto da autarquia ter apoiado a 
aquisição do sistema para implementação de cartões electrónicos naquela escola.----- 
O Senhor Presidente da Câmara concordou com o facto de aquelas luzes darem a 
entender a presença de uma viatura da GNR, quando na verdade isso não acontece, 
no entanto, esse é um sinal de passagem de peões que é necessário ali estar, sendo 
que também foi uma solicitação por parte dos moradores da zona do Palheirinho.-----  
Relativamente à Agenda vinte e um, esclareceu que a técnica responsável pelo 
projecto encontrou-se doente, tendo sido sujeita a uma intervenção cirúrgica, no 
entanto, a autarquia pensa que as cartas de compromisso irão ser assinadas, com 
todas as entidades envolvidas no projecto, logo no início do próximo ano.  --------------   
Em relação à colocação de uma passadeira na zona da Cruz, disse que a autarquia iria 
analisar a situação e a seu tempo será dada uma resposta sobre esta matéria.-----------  
Quanto à aquisição de novos tachos para a EBI/JI, disse que de facto não é a primeira 
vez que este assunto é abordado, que a situação poderá ser preocupante, no entanto, 
esta questão nunca foi colocada por parte da Escola, nem tampouco por parte da 
Associação de Pais. Não obstante, isso não invalida que a Câmara possa vir a analisar 
a situação.----------------------------------------------------------------------------------- 
 Quanto ao sistema de cartões electrónicos, disse que o mesmo tinha sido suportado 
pela autarquia, bem como pelo Intermaché e que o mesmo iria entrar em 
funcionamento o mais breve possível. ---------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: –  O Senhor Presidente da Câmara, referindo-se ao Festival da 
Batata-Doce, disse que o evento deste ano foi o melhor de sempre. Curiosamente, 
num ano de recessão do ponto de vista económico e financeiro. Enaltecendo a 
organização do mesmo e prestando outros esclarecimentos acerca do mesmo.-------- 
 

O SENHOR  EMANUEL  MARREIROS  AMARO  DE  JESUS  PASSOU  A  
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS    
ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR PARA DOIS MIL E DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de seis de Dezembro de dois 
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mil e onze, que acompanhava o respectivo documento, o qual fica arquivado em pasta 
própria.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos inerentes a este 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
actualização da Tabela de Taxas e Licenças do Município.------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 
DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de seis de Dezembro de dois mil e onze, que acompanhava os respectivos 
documentos, os quais ficam arquivados em pasta própria. ---------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita a apresentação do Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para dois mil e doze, procedendo a uma breve explanação do 
documento apresentado. ------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos perguntou se a Câmara está a prever alguma candidatura que 
possa financiar as obras de requalificação do edifício dos Paços do Concelho?----------  
Questionou ainda acerca da verba destinada a obras de conservação do pavilhão 
municipal, perguntando que obras estavam previstas vir a ser feitas? --------------------  
O Senhor Vitor Vicente referiu que pouco há a dizer a cerca deste Orçamento, visto 
que, tal como o Senhor Presidente referiu estão orçamentadas pouquíssimas obras 
relativamente àquilo que todos gostariam de ver, no entanto, também compreende 
que só podem ser feitas obras de acordo com as verbas disponíveis. Não esquecendo, 
entretanto, a urgência de algumas obras. Como é o caso do edifício dos Paços do 
Concelho que, em grande parte, já está a funcionar em más condições. ------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que infelizmente esta é a nossa realidade, que o 
importante é a autarquia não colapsar, pelo que, é imperativo não se criar ilusões, 
nem criar falsas expectativas aos munícipes. O desejo da autarquia era poder fazer 
mais obras, mais investimentos, no entanto, os tempos que se avizinham não são 
propícios a isso e há que ter ponderação em gerir as verbas da autarquia.---------------  
A autarquia nunca trabalhou com receitas que eram expectáveis de realizar e, muito 
menos o fará agora. Assim sendo só poderemos esperar que a actual conjuntura 
económico-financeira melhor e gerir da melhor forma possível as cada vez mais 
magras receitas municipais.----------------------------------------------------------------  
Referiu ainda o facto da autarquia se ver obrigada a reduzir em cerca de dois por 
cento, ao ano, as verbas com os funcionários da autarquia, pelo que haverão alguns 
colaboradores que não irão ver os seus contratos renovados.--------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos 
membros Vitor Vicente e Ana Santos, aprovar o Orçamento e Grandes Opções do 
Plano para dois mil e doze. ---------------------------------------------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA DOIS MIL E DOZE: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de seis de 
Dezembro de dois mil e onze,  que  acompanhava  o  respectivo  documento,  o qual 
fica arquivado em pasta própria. ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos inerentes a este 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o mapa 
de pessoal do município para dois mil e doze.------------------------------------------------  
 

INTERVALO: – Foi pelo Senhor Presidente da Mesa proposto e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
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REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se presença 
de todos os membros. ---------------------------------------------------------------------------  
 

O SENHOR FERNANDO MANUEL COSTA ROSA PASSOU A FAZER 
PARTE DOS TRABALHOS----------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO    
TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE O DOCUMENTO VERDE DA REFORMA 
DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL: – Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 
apresentada a seguinte proposta:---------------------------------------------------------- 
“----------------------------------------------I----------------------------------------------- 

 

DOCUMENTO VERDE DA REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL-------- 
 

Sem prejuízo de voltarmos de novo ao assunto, dentro do calendário, estabelecido 
pelo Governo, a Assembleia Municipal de Aljezur entende que a reforma em debate 
deve merecer a mais profunda ponderação.---------------------------------------------- 
 

Este Município não tem empresas municipais e nestes termos, por economia de 
esforço não nos debruçaremos sobre o assunto, não obstante reconhecermos que 
neste âmbito importa equacionar profundamente o modelo existente.------------------ 
 

Centraremos assim este nosso debate junto da alteração da lei eleitoral, competências 
dos municípios, freguesias e seus órgãos, formação e composição dos órgãos 
municipais, dirigentes municipais e reforma administrativa do território.--------------- 
 

O documento elaborado pelo Governo é vago em propostas concretas e quando as faz 
é parco na fundamentação que as sustenta.----------------------------------------------- 
 

O documento basicamente elenca um conjunto de orientações e objectivos.----------- 
 Julga-se assim, e deseja-se que num futuro próximo o Governo possa trazer à 
discussão as propostas concretas que à matéria interessam.----------------------------- 
 

DEMOCRACIA LOCAL------------------------------------------------------------------ 
 

O documento do Governo fala de um choque reformista que reforçará os municípios, 
mudando as regras e adaptando-as a um novo tempo.----------------------------------- 
 

Discorre ainda o documento que o novo modelo de governação promoverá mais 
transparência.------------------------------------------------------------------------------- 
 

É no entanto na alteração da lei eleitoral para os municípios, formação, composição e 
competências dos seus órgãos que o documento é completamente deserto de 
qualquer fundamentação que justifique o modelo proposto, apenas se referindo à 
redução de custos na composição dos órgãos.-------------------------------------------- 
Quanto à composição dos gabinetes de apoio aos órgãos executivos, nada propõe nem 
justifica.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

É das mais elementares regras de produção legislativa que se fundamente a 
necessidade da alteração proposta.-------------------------------------------------------- 
 

Por isso fica aqui a pergunta, à qual gostaríamos de ter resposta: que dificuldades ao 
funcionamento dos órgãos do município têm decorrido da actual lei eleitoral e da lei 
que determina a formação e composição dos seus órgãos?------------------------------ 
 

A resposta a esta questão é crucial para se compreender a proposta.------------------- 
 

Desde já diremos e fundamentaremos, que discordamos do modelo proposto no 
documento, pois ao contrário da Nova Democracia Local de que o Governo fala, a 
proposta aponta para uma diminuição da democracia local, para um retrocesso na 
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transparência da gestão, para a diminuição da representatividade política, para um 
aumento das dificuldades de gestão e para uma maior conflitualidade política.--------- 
 

Como o Governo não apresenta um único fundamento em defesa da proposta, à 
excepção da redução de custos, tentaremos debruçar-nos sobre o que temos ouvido 
de vários comentadores e sectores políticos.---------------------------------------------- 
 

Faremos igualmente uma análise dos aspectos positivos e negativos do modelo 
existente e do modelo proposto e enunciaremos um modelo alternativo.-------------- 
 

Diremos em primeiro lugar que o actual modelo eleitoral, de formação e composição 
dos órgãos do município tem demonstrado ser um modelo que gera grande 
estabilidade no funcionamento dos órgãos.---------------------------------------------- 
A maioria das câmaras municipais é liderada por uma força política maioritária. 
Nestes termos se rejeita, o que alguns afirmam, não se saber de quem é efectivamente 
a responsabilidade da gestão.-------------------------------------------------------------- 
A responsabilidade da gestão é da força política que detém a maioria e do seu 
presidente.----------------------------------------------------------------------------------  
 

Nos órgãos executivos onde não existe maioria de um partido, com acordos políticos 
ou sem esses acordos são raríssimos, desde mil novecentos e setenta e seis, os casos 
onde a falta de entendimento tem levado a eleições antecipadas. E quando as houve 
foi essencialmente em municípios de maior dimensão.--------------------------------- 
 

Já quanto ao Governo do país são inúmeros os casos de governos que caem e só por 
esta constatação se afasta aqui a tese daqueles que consideram que o sistema de 
governo local se deve aproximar do sistema do governo do país.----------------------- 
Os governos locais devem ser estáveis e alheados das guerrilhas político partidárias.--  
 

E acerca da gestão em câmaras sem maiorias o novo modelo proposto pelo governo 
nada acrescenta à resolução de eventuais problemas que aí possam surgir, ou seja, ou 
se fazem acordos ou não.------------------------------------------------------------------- 
 

Problemas mais graves no funcionamento dos municípios têm surgido, não em 
câmaras sem maiorias mas em Assembleias Municipais sem maioria da força política 
dominante no órgão executivo.------------------------------------------------------------ 
A este respeito a proposta do Governo vem potenciar esses conflitos políticos nas 
Assembleias Municipais e criar maiores dificuldades de gestão.------------------------ 
Isto porque estes órgãos deliberativos são muito mais politizados no seu 
funcionamento.---------------------------------------------------------------------------- 
E por esta razão a nossa discordância quanto a algumas afirmações que defendem a 
proposta do Governo com o facto da mesma se aproximar do modelo de 
funcionamento do Governo e da Assembleia da República.----------------------------- 
São realidades completamente distintas e que só admitem alguma comparação 
quando se trata de grandes municípios como Lisboa, Porto, Gaia ou Sintra.----------- 
 

Na esmagadora maioria dos trezentos e oito municípios a gestão municipal está 
afastada de quezílias político partidárias, uma vez que são grandes os consensos 
locais quanto às necessidades dos municípios.------------------------------------------- 
 

É uma gestão local discutida por pessoas (e abundantemente com os eleitores) que na 
maioria dos casos residem nos municípios e que se conhecem desde há muito e onde 
a filiação ou simpatia partidária só é suscitada nos curtos períodos eleitorais.---------- 
 

Acresce que ao nível do governo do país existem três órgãos de soberania que se 
devem compatibilizar, o Presidente da República, a Assembleia da República e o 
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Governo, sendo que as decisões dos dois primeiros podem levar à destituição ou 
demissão do Governo.---------------------------------------------------------------------- 
 

Ora na proposta de reforma da lei eleitoral para os municípios, o Governo admite a 
destituição dos vereadores e deixa inamovível o mandato do Presidente da Câmara, 
mesmo nos casos em que se possa constatar que o incompetente é mesmo o 
presidente da câmara.---------------------------------------------------------------------- 
 

Não há comparação possível entre governo do país e governo local e qualquer 
tentativa de aproximação é gravemente lesiva dos interesses das populações e só 
beneficia os que fazem da luta partidária a sua principal missão.----------------------- 
 

---------------------------------------------II----------------------------------------------- 
 

ANÁLISE DOS PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DO ACTUAL 
MODELO E DO MODELO PROPOSTO PELO GOVERNO------------------------- 
 

Eleição--------------------------------------------------------------------------------------- 
Modelo actual - Uma lista para a Câmara Municipal e outra para a Assembleia 
Municipal – ponto  fraco------------------------------------------------------------------- 
Proposta do Governo – uma lista para a Assembleia municipal – ponto forte--------- 
 

Número de Membros dos órgãos dos municípios---------------------------------------- 
Modelo actual – ponto fraco--------------------------------------------------------------- 
Modelo proposto pelo Governo – ponto forte-------------------------------------------- 
 

Formação dos órgãos do Município-------------------------------------------------------  
Modelo actual – Assembleia Municipal – ponto forte (eleição directa e fiscalização da 
Câmara)------------------------------------------------------------------------------------- 
- Câmara Municipal – ponto forte (eleição directa e fiscalização pela oposição, maior 
transparência)------------------------------------------------------------------------------ 
Modelo proposto pelo Governo – Assembleia Municipal – ponto forte (eleição 
directa) – Câmara Municipal – Presidente – ponto forte (eleição directa) – 
vereadores – ponto fraco (nomeação e destituição do cargo pelo presidente da 
câmara, diminuição da fiscalização e da transparência e ausência de oposição no caso 
de maiorias absolutas)---------------------------------------------------------------------- 
 

Número de membros a tempo inteiro na Câmara Municipal---------------------------- 
Modelo actual – ponto fraco (há a possibilidade de todos os membros da câmara 
poderem exercer funções a tempo inteiro)----------------------------------------------- 
Modelo proposto pelo Governo – ponto fraco (número reduzido de membros do 
órgão executivo a tempo inteiro - dificuldades de gestão)------------------------------- 
 

Competências dos órgãos------------------------------------------------------------------ 
Modelo actual------------------------------------------------------------------------------- 
Assembleia Municipal – ponto fraco (dificuldades de fiscalização e suscita pouca 
participação)-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Câmara Municipal – ponto fraco (algumas competências deveriam estar na 
Assembleia Municipal)--------------------------------------------------------------------- 
Presidente da Câmara – ponto fraco (demasiadas competências próprias a que 
acrescem as competências delegadas pela Câmara Municipal)-------------------------- 
Modelo proposto pelo Governo------------------------------------------------------------ 
Não podemos avaliar pois o Governo apenas refere o reforço dos poderes de 
fiscalização das Assembleias Municipais sem especificar que competências terão.---- 
 

Gabinetes de apoio aos órgãos executivos------------------------------------------------  
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Modelo actual – ponto forte (a nomeação e composição é equilibrada e nada 
prejudicaria uma ligeira redução. Contudo não fará sentido essa redução se for por 
diante a proposta do Governo quanto ao número de membros, a tempo inteiro, nas 
câmaras municipais)------------------------------------------------------------------------  
 

Dirigentes Municipais---------------------------------------------------------------------- 
Modelo actual – ponto forte (embora se admita uma ligeira redução)------------------ 
Modelo proposto pelo Governo – ponto fraco (reduz drasticamente o número de 
dirigentes o que associado à redução do número de membros a tempo inteiro nas 
câmaras municipais, vai trazer dificuldades graves para a gestão municipal)----------- 
                            

----------------------------------------------III---------------------------------------------- 
 

Queremos notar que é no caso da formação e composição dos órgãos executivos que 
sublinhamos as nossas maiores discordâncias uma vez que estamos perante um 
retrocesso democrático que põe em causa a representatividade política, a 
legitimidade do cargo de vereador (enfraquecendo perigosamente as suas funções), 
reduz a transparência e fiscalização da gestão).------------------------------------------- 
A proposta do governo cria a figura do vereador de “faz de conta”, diminuído na sua 
liberdade e autonomia e condenado a ser obediente à vontade do presidente. Para os 
vereadores os riscos (pessoais) das decisões por si avalizadas serão enormes, face à 
limitação da sua autonomia.--------------------------------------------------------------- 
 

Por outro lado esta prerrogativa de escolha dos vereadores vai levantar dificuldades à 
formação da câmara Municipal.------------------------------------------------------------ 
Quando houver maioria absoluta de uma força política, que vereador quererá aceitar 
o lugar sabendo que não fica a tempo inteiro e que a qualquer momento pode ser 
destituído do lugar?------------------------------------------------------------------------- 
 

Tomemos agora o exemplo de um município onde a câmara seja constituída apenas 
por três membros.------------------------------------------------------------------------- 
Se não se verificar maioria e houver necessidade de fazer um acordo com outra força 
política de modo a que o único vereador a tempo inteiro seja dessa força política com 
quem se fez o acordo, seguramente que nenhum vereador da área política do 
presidente quererá ocupar o lugar na câmara.-------------------------------------------- 
Câmaras funcionarão sem a totalidade dos seus membros.----------------------------- 
A instabilidade será uma inevitabilidade.------------------------------------------------- 
   

Este modelo, proposto pelo governo, leva assim à formação de um órgão político 
bizarro. É um órgão plural na sua composição mas unipessoal na formação da 
vontade e na declaração dessa vontade.--------------------------------------------------- 
 

Por um lado tem um presidente que é eleito por voto directo e universal dos cidadãos, 
pois ao votarem na lista para a Assembleia Municipal, sabem que o primeiro da lista é 
o candidato a presidente da câmara, mas nunca estarão a votar para eleger os 
vereadores.---------------------------------------------------------------------------------- 
Os vereadores entram para a câmara municipal não mandatados pelos eleitores, mas 
escolhidos pelo presidente.----------------------------------------------------------------- 
O vereador deixa de exercer um mandato e passa a exercer uma comissão de serviço.- 
Não cabe aqui o argumento de que os vereadores forem eleitos pelos cidadãos.------- 
Os  que  ocuparão  o  lugar  de  vereadores  foram  eleitos  para   a   assembleia 
municipal e não para a câmara. ------------------------------------------------------------ 
Teremos assim um órgão político constituído por um presidente legitimado pelo voto 
e por vereadores sem legitimidade eleitoral.---------------------------------------------- 
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Contudo o voto de cada um tem o mesmo valor, ou seja, coloca no mesmo nível de 
influência o voto de quem é mandatado pelos eleitores e o voto de quem é nomeado.-- 
 

Neste sentido o modelo actual é muito mais sensato e eficaz. Há legitimidade eleitoral 
plena; à existência de maiorias absolutas nada perturba a presença de oposição na 
câmara, uma vez que não pode obstruir a execução do programa da força política 
vencedora; no caso de maiorias relativas funcionarão (e têm funcionado) os acordos 
globais ou pontuais; a presença de oposição na câmara garante uma dupla 
fiscalização com a assembleia municipal; sendo os vereadores inamovíveis a 
ponderação das decisões inter pares tenderá a ser mais sensata e cuidada; a 
transparência será muito maior.----------------------------------------------------------- 
 

Nestes termos a proposta do governo quanto à formação das câmaras municipais é 
um grave retrocesso democrático.--------------------------------------------------------- 
O que se esperava era uma evolução e a procura de modelos mais transparentes e 
mais sustentados na vontade do povo.-----------------------------------------------------  
O exercício da governação é, segundo a Constituição da República, o exercício de um 
mandato em nome do Povo e só na aproximação a este princípio se deve legislar.------ 
 

A proposta do Governo afasta-se deste princípio que já vem da nossa primeira 
Constituição de mil oitocentos e vinte e dois.--------------------------------------------- 
Acresce ainda que, desde o início do século XX, os vereadores sempre foram eleitos 
por voto directo.---------------------------------------------------------------------------- 
 

Não podemos afastar que num caso ou outro existam situações de falta de rigor e 
transparência na gestão municipal, mas é notório que esses casos se concretizam 
predominantemente em câmaras municipais com maiorias absolutas e mesmo assim 
a existência de oposição é condicionadora de certos exageros.----------------------------- 
 

Já nas câmaras onde não existem maiorias absolutas a situação é muito mais sensata 
e mais fiscalizada.--------------------------------------------------------------------------- 
 

Ao admitir, a proposta do Governo, que o executivo municipal seja constituído por 
uma única força política (que é o que acontecerá no caso de maiorias absolutas e é o 
que mais acontece nas eleições), acaba a dupla fiscalização pela oposição na câmara e 
na assembleia municipal.------------------------------------------------------------------ 
É um perigoso retrocesso na transparência, no rigor e no bom senso da gestão e 
potenciará desvios à legalidade e isso vai virar-se-á contra o poder local, 
descredibilizando-o e há muita gente que não perde uma oportunidade para denegrir 
a gestão municipal.-------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------IV---------------------------------------------- 
 

Posto isto, a Assembleia Municipal de Aljezur, acompanhando o propósito do 
Governo em alterar a composição e formação dos órgãos do município, propõe um 
novo modelo, que servirá igualmente às freguesias e não se afastará dos princípios 
defendidos pelo governo.------------------------------------------------------------------- 
 

Assim, o modelo proposto colhe inspiração no modelo brasileiro.---------------------- 
 

Existirão  apenas  dois  órgãos  municipais,  ao  contrário  dos  três  actualmente 
existentes – presidente da câmara, câmara municipal e assembleia municipal.-------- 
 

Na nossa proposta os órgãos do Município serão:---------------------------------------- 
- O presidente do município e-------------------------------------------------------------- 
- A assembleia municipal (que também se poderá designar por câmara municipal)---- 
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O presidente do município será o órgão executivo e a assembleia municipal, o órgão 
deliberativo.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

A eleição far-se-á, por sufrágio directo e universal, através de uma única lista para a 
assembleia municipal.---------------------------------------------------------------------- 
O primeiro da lista mais votada será o presidente do município.------------------------ 
 

As competências da assembleia municipal serão reforçadas através da absorção de 
actuais competências do presidente e da câmara.---------------------------------------- 
A assembleia municipal, por força dessas competências, reunirá mais assiduamente.- 
O número de membros da assembleia municipal poderá ser reduzido para metade.---  
 

O presidente do município escolherá livremente uma equipa de trabalho (que 
poderão chamar-se secretários ou outra designação), que poderá exonerar quando 
entender.------------------------------------------------------------------------------------ 
Não haverá assim um órgão onde o presidente tem a seu lado outros pares com o 
mesmo direito de voto, separando-se claramente os eleitos pelo voto directo, dos 
nomeados por decisão política.------------------------------------------------------------ 
 

Na equipa de trabalho do presidente do município incluir-se-á o chamado gabinete de 
apoio.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Poderão ser delegadas, pelo presidente do município, competências nos secretários.-- 
Deverá alargar-se a possibilidade de delegação de competências nos dirigentes 
municipais.---------------------------------------------------------------------------------- 
 

Com as devidas adaptações o mesmo modelo seria aplicável às freguesias.------------ 
 

Esta proposta segue o espírito da proposta do Governo, a saber:----------------------- 
- Reduz o número de membros dos órgãos municipais;--------------------------------- 
- Assume claramente que é ao presidente do município quem compete escolher a sua 
equipa de trabalho-------------------------------------------------------------------------- 
- Diminui as competências do órgão executivo------------------------------------------- 
- Reforça as competências do órgão deliberativo----------------------------------------- 
- Reforça as funções dos dirigentes municipais------------------------------------------- 
 

Vantagens em relação à proposta do Governo:------------------------------------------- 
- Distingue claramente quem é o responsável pelos actos do poder executivo não só 
perante a assembleia municipal como também perante os eleitores;------------------- 
- Afasta a “coabitação”, bizarra, no mesmo órgão, de membros eleitos por voto directo 
e membros nomeados, ou seja, separa claramente “as águas” entre quem é eleito por 
voto directo dos cidadãos e quem o não é;------------------------------------------------- 
- Confere maior responsabilidade política ao presidente do município;----------------- 
- Leva à constituição de órgãos deliberativos mais especializados;---------------------- 
- Confere maior estabilidade ao funcionamento dos órgãos municipais;--------------- 
- Evita conflitos na formação do órgão executivo, conferido integralmente aos 
eleitores essa decisão;----------------------------------------------------------------------- 
- Afasta o presidente do município da gestão da burocracia corrente e confere-lhe 
maior margem de manobra para  a  ponderação  das  políticas  estratégicas para o 
município;----------------------------------------------------------------------------------- 
 

No entanto não deixamos de sublinhar que o actual modelo em vigor, no que à 
formação e composição dos órgãos do município, diz respeito, tem constituído um 
bom exemplo.------------------------------------------------------------------------------- 
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Nestes termos a melhor solução seria mantê-lo em vigor, com 
ajustamentos que não interferissem com o modelo de formação e 
composição dos órgãos municipais.---------------------------------------------------- 
  

E caso o Governo entenda que o problema de funcionamento de algumas 
autarquias está relacionado com a inexistência de uma maioria 
partidária, sempre poderá ponderar a alteração da lei eleitoral (relativa 
ao modelo existente), de forma a que haja uma segunda volta nas eleições 
só com a participação das duas forças políticas mais votadas, para o 
órgão executivo. 

 

----------------------------------------------V------------------------------------------------ 
 

-----------------------------REFORMA ADMINISTRATIVA---------------------------- 
 

Quanto à proposta de extinção de freguesias, esta Assembleia Municipal considera 
que faz sentido a aglutinação de freguesias urbanas.------------------------------------- 
Já quanto às freguesias rurais a questão é mais problemática.-------------------------- 
Em muitas freguesias já encerrou a escola, o centro de saúde, a farmácia, os correios, 
o posto da GNR e os transportes públicos são escassos ou inexistentes etc.-------------- 
Nestes casos a freguesia é muitas vezes a “Loja do Cidadão” que garante o transporte 
dos doentes ao centro de saúde, que recolhe os medicamentos na farmácia, que leva 
as cartas ao correio ou que tem a funcionar um balcão dos correios na própria junta 
de freguesia, etc.---------------------------------------------------------------------------- 
A freguesia é para estas populações a única referência da existência e 
presença do Estado e é também o sentimento e orgulho de pertença a um 
lugar. Fazer parte de uma freguesia é acrescentar algo à identidade das 
suas populações.----------------------------------------------------------------------------- 
Acabar com freguesias, será em muitos casos roubar a alma às suas 
populações, pois tudo o resto já lhes foi retirado.-------------------------------- 
 

Face aos argumentos aduzidos, esta Assembleia Municipal, opõe-se frontalmente à 
extinção da Freguesia de Bordeira, neste Município de Aljezur, considerando ainda a 
distância de cerca de dezassete quilómetros que distam da sede da freguesia à sede do 
município e dos vinte e dois quilómetros que distam desde a localidade mais 
populosa da freguesia (Carrapateira) à sede do município.------------------------------ 
 

Fazemos ainda notar que a nossa proposta de formação e composição dos órgãos da 
freguesia, conduzirão á redução dos encargos de funcionamento, cumprindo assim o 
propósito do governo, o que torna desnecessária a extinção de muitas freguesias por 
motivos meramente economicistas.”--------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi feita uma explicação detalhada do presente 
documento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, a seu tempo, a Câmara também irá 
tomar uma posição acerca desta matéria, visto ser imperativo os Municípios reagirem 
perante este assunto. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse que, sem prejuízo do muito trabalho elaborado pelo 
Senhor Presidente da Assembleia, concordava com muitas das coisas que constavam 
no documento, outras nem tanto.---------------------------------------------------------  
No entanto, disse que talvez fosse mais sensato marcar uma assembleia, para que este 
assunto possa ser debatido com mais profundidade e eventualmente com mais 
alguma informação, pois presentemente não se sente muito à vontade para votar o 
documento em plena consciência.-------------------------------------------------------- 
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Assim, se o assunto for votado hoje, provavelmente irá abster-se, apesar de 
reconhecer o bom trabalho que foi feito e de concordar com muito do que consta no 
documento. Entretanto, fez ainda algumas considerações acerca do documento. -------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que já há algum tempo informou os 
restantes membros da assembleia que este assunto iria ser agendado. Disse também 
que se não há mais informação é precisamente pelo facto de que o documento verde é 
habitualmente um documento muito em aberto. Referiu ainda que o Governo pediu 
que os Municípios se pronunciassem, dessem os seus contributos, de forma a que os 
mesmos fossem aperfeiçoados e que o Governo fizessem uma proposta de lei.----------  
Disse ainda que esta tomada de posição não vincula o Município, nem tampouco a 
gestão do Município. Logo o que está aqui em causa é o envio de propostas que 
assentam basicamente na legitimidade do voto para o exercício das funções políticas.  
O Senhor Presidente da Câmara disse ser importante não esquecer que o Governo, fá-
lo convergir, vai dividir o assunto ao meio. Primeiro porque a reforma administrativa 
vai ser discutida e votada e, obviamente vai ser aprovada por uma maioria 
qualificada. Já a questão da lei eleitoral só poderá ser aprovada no seio da Assembleia 
da República se obtiver dois terços dos votos. Outra questão essencial, é que o 
Governo quer proceder à reforma do ciclo eleitoral autárquico, mas o documento 
nada refere relativamente a uma reforma do ciclo eleitoral parlamentar. Isso, o 
Governo não o quer fazer. -----------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos 
membros Vitor Vicente e Ana Santos, aprovar a proposta sobre reforma da 
administração local.------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE A ANUNCIADA PRIVATIZAÇÃO DAS 
EMPRESA ÁGUAS DE PORTUGAL: – Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 
apresentada a seguinte proposta:--------------------------------------------------------------  
“PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA ÁGUAS DE PORTUGAL, SA---------------------------  
No passado alguns países tomaram a iniciativa de privatizar o fornecimento de água 
para abastecimento público.---------------------------------------------------------------- 
Contudo a experiência não tem sido positiva e países como a Holanda (aprovou uma 
lei que proíbe o fornecimento de água por privados) e França, estão voltar atrás nesse 
processo.------------------------------------------------------------------------------------ 
Portugal, no entanto, ignorando a experiência de outros, quer avançar agora com a 
privatização da água.------------------------------------------------------------------------ 
Não nos parece que a necessidade de angariar receitas seja justificação suficiente para 
que o governo avance com a privatização da água e das suas participações em 
empresas como a Galp, a EDP, a TAP ou a RTP.----------------------------------------- 
A estas privatizações não são alheias algumas convicções ideológicas, publicamente 
manifestadas por algumas figuras políticas afectas ao governo. A posição dessas 
personalidades assenta no princípio de que deve haver cada vez menos Estado na 
economia.----------------------------------------------------------------------------------- 
É um princípio que não colhe em muitos países da União Europeia, dos quais 
destacamos, face ao simbolismo, a França, a Alemanha e a Inglaterra.----------------- 
Ao contrário do que pretende agora o governo português, esses países mantém 
posições em sectores estratégicos da economia, como a energia, a comunicação social, 
o sector financeiro, etc.---------------------------------------------------------------------- 
Só na Alemanha existem mais de uma dezena de bancos públicos e em França a 
empresa de automóveis Renault tem uma participação do  Estado,  que é  o  seu maior 
accionista.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Em Portugal centenas de grandes empresas têm ido à falência e atrás disso surgem 
dezenas de milhares de desempregados, mas o Estado Português só intervém para 
salvar empresas em risco de falência quando essas empresas são do sector 
financeiro.----------------------------------------------------------------------------------- 
Por outro lado não se entende porque razão o governo e o próprio Presidente da 
República, têm tentado “vender” a estrangeiros as participações do Estado em 
empresas, cujo caso mais notório é o da EDP.-------------------------------------------- 
Não se entende esta operação de charme a investidores estrangeiros, como se à 
partida se pretendesse excluir investidores portugueses.-------------------------------- 
Será porque interessa a entrada no país de capital estrangeiro, para equilibrar a 
balança de pagamentos?------------------------------------------------------------------- 
Contudo essa entrada de capital estrangeiro e o consequente aumento das receitas do 
Estado é ilusório e de efeitos temporalmente limitados.--------------------------------- 
Na verdade depois da entrada do capital estrangeiro ele vai voltar a sair anualmente 
através da distribuição dos dividendos que serão recambiados para os países de 
origem desses investidores.---------------------------------------------------------------- 
Some-se a futura distribuição de dividendos das empresas totalmente privatizadas e 
com participações estrangeiras e concluiremos facilmente que anualmente muitas 
centenas de milhões de euros irão sair de Portugal.-------------------------------------- 
Parece que a política económica deste país quer ombrear com o sistema ultra-liberal 
americano, onde os privados tudo controlam.-------------------------------------------- 
Não podemos no entanto deixar de sublinhar que foi exactamente nos Estados 
Unidos que explodiram as duas maiores crises económicas de que há memória: a de 
mil novecentos e vinte e nove e a de dois mil e oito.-------------------------------------- 
Com estas privatizações coloca-se totalmente nas mãos de privados, sectores que por 
natureza são monopólios e que fornecem bens e serviços dos quais os cidadãos não 
podem prescindir, como é o caso da energia e da água.---------------------------------- 
E nem se tente argumentar que há entidades reguladoras que controlam esses 
monopólios pois os exemplos são clarificadores. A EDP apresenta lucros fabulosos, 
mas a entidade reguladora da energia aconselha ainda a mais aumentos da factura. O 
mesmo se passa com os combustíveis ou com as comunicações.-------------------------- 
Na verdade não podemos deixar de considerar que essas entidades reguladoras, para 
além de serem local de refúgio político (muito bem pago), não são mais do que 
servidoras das empresas que têm de fiscalizar.-------------------------------------------- 
Neste sentido é muitíssimo perigoso colocar nas mãos de privados o fornecimento do 
bem mais essencial ao ser humano: a água.---------------------------------------------- 
Hoje o fornecimento de água é feito em Portugal com elevado nível de qualidade, uma 
vez que o Estado e as autarquias assumem o interesse público desse desiderato, pois 
servem o bem comum.--------------------------------------------------------------------- 
Os privados visam o lucro (e no mais curto de espaço de tempo possível) e não é de 
desprezar um abrandamento da qualidade por desinvestimento na conservação e um 
recrudescimento dos preços.--------------------------------------------------------------- 
Foi exactamente isso que aconteceu por esse mundo fora.------------------------------- 
A regulação no sector da água será ineficaz como tem sido noutros sectores e o 
cidadão é que pagará água ao preço do combustível.-------------------------------------- 
Não se pode aceitar o argumento, por alguns utilizados, de que as câmaras devem 
muitas dezenas de milhões de euros à Águas de Portugal. Se devem é porque o 
Estado, como accionista maioritário, nada faz para cobrar essas dívidas e poderia 
facilmente fazê-lo através da retenção das transferências do Estado, tanto mais que as 
câmaras não deixam de cobrar aos munícipes a água que lhes é vendida pela Águas de 
Portugal.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seguro será que após a privatização a água aumentará de imediato, mais não seja pelo 
facto de haver muitas dívidas de autarquias à empresa Águas de Portugal.-------------- 
Claro está que os municípios cumpridores, terão de pagar, injustamente essa factura.- 
E mais…-------------------------------------------------------------------------------------- 
Esses grupos económicos que irão adquirir a Águas de Portugal não se coibirão de 
tentar o máximo lucro, mais não seja para cobrir prejuízos do mesmo grupo noutros 
países ou sectores.-------------------------------------------------------------------------- 
Acresce ainda que à lógica do lucro interessa vender quanto mais água melhor, 
desprezando-se naturalmente políticas tendentes ao uso racional da água, como bem 
escasso que é.-------------------------------------------------------------------------------- 
É assim o funcionamento dos grupos económicos.--------------------------------------- 
Os mesmos argumentos se aplicam ao tratamento de esgotos uma vez que é a mesma 
empresa que é concessionária do sistema, perigando aqui, pelas mesmas razões a 
qualidade do nosso ambiente, das linhas de água e das praias.-------------------------- 
Face ao exposto a Assembleia Municipal de Aljezur delibera manifestar a sua total 
oposição à privatização da empresa pública Águas de Portugal e se tal vier a 
acontecer, reserva-se no direito de sugerir à Câmara Municipal que accione o 
funcionamento das suas captações de água, de forma a compensar aumentos 
injustificados do preço da água ou a diminuição da sua qualidade.”--------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi feita uma breve reflexão acerca do presente 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse também ter alguma preocupação acerca desta matéria, 
acima de tudo porque está em causa o monopólio da gestão. Questionou se, e no caso 
de a empresa ser vendida, em tempo algum o Município de Aljezur poderá tomar a 
opção de deixar de adquirir o bem à empresa? -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que o Município de Aljezur tem um 
contrato de fornecimento com a Águas do Algarve, num determinado contexto, num 
determinado cenário em que a mesma era uma empresa pública. Pois se, na altura, a 
Águas do Algarve fosse uma empresa privada, possivelmente o Município não teria 
assinado o contrato e teriam sido procuradas soluções nossas. ----------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara quis realçar a importância desta moção, pois a 
situação é de alguma preocupação e, esta, é a altura apropriada para ser feita esta 
proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta sobre privatização da Empresa Águas de Portugal, SA.------------------------ 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se 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 e cinco 
minutos do dia vinte e três de Dezembro 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.---------------------------------------------------------------------------------- 
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