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

MEMBROS PRESENTES: 
Henrique Manuel Ramos Henriques, Johannes Alexander Schydlo, Vítor Manuel da 
Encarnação Vicente, José de Oliveira Cavaco, Francisco António Baptista Ferreira, 
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Ana Maria Ferreira Santos, José Maria Fonseca, 
Iládio de Jesus Alves Furtado, José Manuel dos Santos Marreiros e Eliezer João 
Candeias 
 

 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Manuel Alberto Santinho Cristo, Fernando Manuel Costa Rosa e José Hugo Tomás 
Ferreira 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Pedro Miguel Ferreira Silva e Sérgio Manuel da Silva Santos 
 

 
 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:55 horas 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no vinte nove de Junho de dois mil e doze. -------------------  
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos membros 
Manuel Marreiros e Emanuel de Jesus, 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 Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil cento e quarenta e 
quatro, de vinte e nove de Junho de dois mil e doze, enviando Projeto de 
Regulamento do Mercado do Agricultor. -----------------------------------------------------  
– de Associação nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e nove de Junho 
de dois mil e doze, informado que deliberou não indicar quaisquer representantes 
para a Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa, prevista do artigo 
décimo-terceiro da Lei número vinte e dois barra dois mil e dez, de trinta de Maio. ----  
– de Associação nacional de Municípios Portugueses, e-mail de três de Julho de dois 
mil e doze, enviando Resolução aprovada pelo Conselho Directivo sobre as Linhas 
Estratégicas para a Reorganização Judiciária. -----------------------------------------------  
– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, e-mail de quatro de Julho de dois mil 
doze, enviando moção aprovada pelo bancada da CDU (PCP/PEV), sobre a extinção 
de freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de onze de Julho de dois mil e doze, 
enviando cópia de edital da deliberação de Câmara sobre o processo número NUIPC 
quinhentos e noventa e dois barra zero três ponto dois TAEVER. -------------------------  
– de Associação nacional de Municípios Portugueses, e-mail de onze de Julho de dois 
mil e doze, informado suscitará junto dos órgão do Estado com competência para o 
efeito a apreciação da constitucionalidade da Lei número oito barra dois mil e doze, 
de vinte e um de Fevereiro e Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e 
doze, de vinte e um de Junho, sobre a assunção de compromissos e aos pagamentos 
em atraso. -----------------------------------------------------------------------------------------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de doze de Julho de dois 
mil e doze, enviando cópia de comunicação enviado ao Primeiro-Ministro sobre a 
Reorganização Administrativa dos Serviços do Estado. -------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Faro, e-mail de treze de Julho de dois mil e doze, 
enviando moção sobre  reorganização administrativa territorial autárquica. ------------  
– de Assembleia de Freguesia da Sé -Faro, ofício número quarenta e quatro barra 
dois mil e doze traço IB, de quatro de Julho e dois mil e doze, enviando moção  
“Contra a extinção da Freguesia da Sé em defesa do Poder Local Democrático”. --------  
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, e-mail de trinta de Junho de dois 
mil e doze, enviando ofício com a moção sobre a “Revogação da LCPA – Revogação 
da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso”. ---------------------------------------  
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, e-mail de trinta de Junho de dois 
mil e doze, enviando “Moção de Repúdio e Contestação pela possibilidade de 
encerramento do Serviço de urgência Básica do Hospital de Lagos”. ---------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de três de Agosto de dois mil e doze, 
enviando cópia de ofício da Estradas de Portugal, SA, informando sobre a Variante de 
Aljezur.--------------------------------------------------------------------– de Assembleia 
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Municipal de Lagos, ofício de dois de Agosto de dois mil e doze, enviando moções 
sobre “Estudo/Proposta de reavaliação da Rede Nacional de Urgência e Emergência 
Hospitalar – Encerramento do Serviço de Urgência Básica do Hospital de Lagos”.----- 
– de Comissão das Comemorações do Centenário de Álvaro Cunhal, e-mail de oito de 
Agosto de dois mil e doze, informando das disponibilidade para colaborar nas ações e 
iniciativas referentes ao centenário do nascimento de Álvaro Cunhal. --------------------  
– de Câmara Municipal de Vila do Bispo, ofício número vinte e sete mil setecentos e 
nove, de vinte e seis de Julho de dois mil e doze, enviando moção sobre “Serviço de 
Urgência Básica do Hospital de Lagos”.  ------------------------------------------------------  
– de José Manuel Silva, membro da Assembleia Municipal de Leiria, e-mail de trinta 
de Agosto de dois mil e doze, informando sobre o pagamento de senhas de presença a 
deputados municipais que são professores do ensino superior. ---------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de dezassete de Setembro de dois mil e 
doze, enviando cópia de ofício da Câmara Municipal de Lagos sobre “Voto de 
Congratulação – Manutenção da Urgência Básica do Hospital de Lagos”. ---------------  
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, e-mail de vinte e cinco de 
Setembro de dois mil e doze, enviando Moção de Repúdio sobre a Paragem das Obras 
de requalificação da Escola Secundária Júlio Dantas de Lagos.----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Johannes Schydlo referiu-se à sinalização de limite de velocidade colocada na estrada 
de Marmelete, e sobre os vendedores de produtos no Mercado do Agricultor, sugeriu 
a criação de uma cozinha comunitária em Aljezur, em vez de ser dado apoio aos 
produtores a nível individual.----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos perguntou se as esculturas que estão há bastante tempo 
colocadas no largo junto ao Mercado Municipal são propriedade da Câmara 
Municipal? ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco abordou a aplicação de multas de estacionamento por parte da 
GNR junto às praias, situação esta que deveria de ser analisada, porque faz com que 
quem nos visita não volte mais, bem como, dos trabalhos que haviam sido realizados 
pelo ICN aquando da construção do estacionamento na Praia da Amoreira. ------------  
Relativamente à questão das esculturas, o Senhor Presidente da Câmara esclareceu 
que as mesmas não foram adquiridas pela autarquia, que deveriam ter permanecido 
no local até ao final de dois mil e onze, mas o prazo foi prorrogado por mais um ano e 
está previsto que as esculturas sejam retiradas no final do ano em curso. ----------------  
Relativamente ao excesso de zelo por parte da GNR quanto à questão do 
estacionamento e às campanhas à multa, referiu ser uma situação sempre 
complicada, visto a Câmara não ter qualquer tipo de ascendente sobre a GNR, sendo 
uma situação transversal a todo o País. Deu o exemplo da campanha que decorreu há 
dias, a nível nacional, denominada “Anjo da Guarda” e que coincidiu com as festas 
que tiveram lugar em Odeceixe, situação que levou a mal-entendidos, pois sempre 
que são realizados eventos no concelho verificam-se grandes atuações por parte da 
GNR.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que esta região tinha sido galardoada com as sete 
maravilhas, no entanto, o mar está doente, não havendo algas nesta zona e isso é 
gravíssimo. E como isso se trata de um assunto da jurisdição da Senhora Ministra do 
Ambiente, considera que os Municípios de Aljezur e Odemira deveriam pressionar a 
mesma para este problema.-------------------------------------------------------------------- 
O SENHOR MANUEL ALBERTO SANTINHO CRISTO PASSOU A FAZER 
PARTE DOS TRABALHOS----------------------------------------------------------------
------------O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que essa é uma questão que a 

3 



 
 
 

Sessão de 28/09/2012 
 
 

autarquia tem em cima da mesa e obviamente é uma questão que irá ser colocada em 
tempo útil. Pois aparentemente há de facto algum problema na vida marinha nesta 
zona da costa, dado o comprovado desaparecimento de algas, assim como pelo facto 
do peixe cada vez estar mais magro e menos saboroso. No entanto, as análises 
realizadas à água balnear apresentam resultados dentro dos parâmetros.---------------
--------------------------------- 
OS SENHORES FERNANDO MANUEL COSTA ROSA E JOSÉ HUGO 
TOMÁS FERREIRA PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS --------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que ao contrário daquilo que muitas vezes 
se ouve dizer, a principal missão das forças de segurança não é fazer cumprir a lei, 
mas sim, evitar a violação da lei. Em relação aos testes de alcoolémia, todos nós 
temos conhecimento do perigo que representa a condução sob o efeito do álcool e, 
como é óbvio, à GNR compete fiscalizar no sentido de evitar que isso aconteça e 
levantar os respetivos autos, quando tal se justifique.-  
No entanto, no nosso concelho, verifica-se que sempre que ocorrem determinados 
eventos, essas ações são desenvolvidas com mais frequência. Frequentemente as 
pessoas saem desses eventos a conduzir sob o efeito do álcool e são sujeitas à 
fiscalização da GNR, sendo autuadas por esse motivo. Assim, e uma vez que 
brevemente irá ter lugar o Festival da Batata-Doce, a sugestão que faz é que, haja uma 
estreita colaboração entre as forças da autoridade de a Autarquia, no sentido de logo 
à saída do Festival possa vir a ser desenvolvida uma ação de sensibilização e controlo 
de alcoolémia, de forma a evitar que as pessoas conduzam sob o efeito do álcool. 
Considera que isso seria interessante, pedagógico, e isso sim, fazia valer a função das 
forças da autoridade de evitar a violação da lei e promover a segurança das pessoas. --  
Relativamente à questão da água do mar, referiu que as análises efetuadas nas nossas 
praias apresentam bons resultados, no entanto, as análises efetuadas são apenas 
bacteriológicas. -----------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA:-----------------------------------------------------------------------------------   
Relativamente às comemorações do feriado municipal, o Senhor Vitor Vicente disse 
considerar uma boa ideia a realização das atividades do dia vinte e oito de agosto na 
parte velha da vila, fazendo um pequeno reparo para uma questão que apenas se 
apercebeu este ano e que tem a ver com a sobreposição de atividades no mesmo 
horário, o que acha que impossibilita as pessoas de assistirem a diversas iniciativas 
que eventualmente tivessem interesse em o fazer, uma vez que as mesmas 
decorreram em locais diferentes. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que essa situação não foi pensada. Que a 
intenção da autarquia era a melhor, de forma a que as diversas iniciativas não 
colidissem umas com as outras. O que aconteceu foi que, por atrasos ou pelo facto das 
atuações prolongarem-se por mais algum tempo, verificou-se essa sobreposição. Essa 
é uma situação que terá que ser acautelada nas festividades do próximo ano. -----------   
A Senhora Ana Santos referiu-se aos festejos do dia vinte e oito de agosto, dizendo 
que ainda bem que a sua sugestão foi levada em conta e que é considerada uma mais-
valia, pois pessoalmente considera que o feriado municipal passou a ter mais adesão 
depois da sua nova localização, tanto por parte da população do concelho como por 
parte de todos aqueles que nos visitam.------------------------------------------------------
------------------------Sugeriu ainda que pontualmente, ao longo do verão, passasse a 
haver mais iniciativas do género naquela zona da vila, pois de certa forma é uma zona 
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esquecida nesta dinâmica, independentemente de alguns trabalhos de 
embelezamento e melhoramento que tem vindo a ser alvo. --------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, aquando da avaliação do evento, foi 
falado dar uma nova cara ao “vinte e nove de agosto”, pelo que, apesar de se 
avizinhar um ano de dois mil e treze mais austero que o ano em curso, está a ser 
ponderada essa ideia, bem como a forma de poder descentralizar as comemorações 
apenas da sede de concelho, bem como promover iniciativas para o centro histórico, 
tal como agora sugerido pela Senhora Ana Santos. ------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse querer elogiar algumas atividades que a Câmara está a 
desenvolver, nomeadamente, a requalificação da zona histórica, os trabalhos de 
substituição da rede de iluminação pública em várias zonas, o esforço no sentido de 
haver maior economia de eletricidade. E por falar nisso, disse que hoje, às quinze 
horas, passou no Rogil e os candeeiros de iluminação pública estavam todos acesos. --  
O Senhor Presidente da Câmara disse que essa situação só pode ser provocada pelos 
trabalhos de requalificação da iluminação pública daquela freguesia, pois tal como o 
Senhor José Cavaco referiu, essa é uma questão muito pertinente para a autarquia.--- 
Esclareceu ainda que, fruto das medidas tomadas pela autarquia no sentido de haver 
um menor gasto de eletricidade, já se verificaram alguns ganhos na fatura da 
eletricidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Fernando Rosa disse partilhar das preocupações da Senhora Ana Santos, 
relativamente aos festejos do dia vinte e oito de agosto, pelo que gostava de deixar um 
desafio no sentido de rentabilizar o património cultural municipal, pois são pontos de 
atendimento turísticos que apenas estão abertos e precariamente durante o período 
de verão.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Questionou acerca da situação da requalificação da Rua vinte e cinco de abril em 
Odeceixe. Relativamente ao posto da GNR de Odeceixe, perguntou qual o ponto de 
situação, se já houve alguma evolução? Pois o Município em conjunto com a Junta de 
Freguesia de Odeceixe gastou alguma verba no sentido de criar condições para que 
aquela entidade se pudesse fixar, pois caso contrário, não haveria posto da GNR em 
Odeceixe.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Manifestou ainda a sua preocupação em relação ao edifício da antiga escola básica. 
Questionou ainda acerca do POLIS, manifestando as suas preocupações. ---------------  
A Senhora Ana Santos, relativamente aos equipamentos de ginástica que a autarquia 
colocou em dois pontos da vila, disse que gostaria de pedir que nas próximas 
informações externas não denominassem aquilo de equipamentos geriátricos, uma 
vez que os mesmos são equipamentos de manutenção, ou de ginástica livre, 
destinando-se a pessoas de todas as idades. Perguntou ainda se a Câmara pretende 
substituir os equipamentos infantis do concelho por equipamentos deste género. 
Gostaria também que houvesse a promessa de que estes equipamentos e outros que 
eventualmente venham a ser colocados no concelho, vão ser alvo de manutenção 
frequente ao invés de serem dados ao abandono, à semelhança dos equipamentos 
infantis que foram agora retirados. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse ter gostado muita da ideia dos museus se 
encontrarem abertos. No entanto, chamou a atenção para o facto de não haver 
tradução para alemão ou qualquer outra língua estrangeira, das indicações dadas nas 
brochuras.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao desaparecimento das algas marinhas, sugeriu que fosse dado o alerta a 
alguma associação ambiental, nomeadamente à Quercus. ---------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que relativamente às brochuras dos museus, 
as mesmas continham traduções, possivelmente acabaram e ainda não foram 
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repostas, visto a autarquia ter a preocupação de que as indicações sejam dadas em 
bilíngue, sendo que ultimamente também são feitas traduções em espanhol.----------- 
Em relação à questão do porto de Sines, disse estar convencido que, infelizmente, a 
constituição da área marinha e do Plano do PNSACV, cada vez serão mais, do ponto 
de vista do arremesso político, uma justificação para o porto de Sines. Pois para que 
possam ser feitos os disparates que se verificam a montante do PNSACV, tem que 
haver depois qualquer coisa que eles digam que é uma área ultraprotegida e que leve 
aos disparates que leva, não do ponto de vista da conservação da natureza, não 
quanto à conservação dos valores naturais em presença da biodiversidade, mas sim 
quanto à impossibilidade de construir de raiz um equipamento destinado a turismo 
em espaço rural, quanto à impossibilidade alterar as portarias que regem a pesca 
lúdica e fazer uma descriminação positiva como sempre foi defendido pelo Município 
de Aljezur. -----------------------------------------------------------------------------------------  
O SENHOR JOSÉ MANUEL DO SANTOS MARREIROS DEIXOU DE 
FAZER PARTE DOS TRABALOS --------------------------------------------------------  
Quanto à questão colocada pela Senhora Ana Santos, o Senhor Presidente da Câmara 
disse concordar que aqueles são equipamentos de ginástica, embora não deixem de 
ser geriátricos. ------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao posto da GNR de Odeceixe, esclareceu que ainda não foi possível 
passar o edifício para posse da autarquia, esperando ter boas notícias até ao final do 
ano em curso.---------------------------------------------------------- 
Quanto à requalificação da Rua vinte e cinco de abril em Odeceixe, disse que o 
projeto já se encontra terminado pelo que se prevê que o mesmo seja executado 
durante o próximo ano. -------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
CANDIDATURA PARA O REEQUIPAMENTO ESTRATÉGICO DA 
PROTEÇÃO CIVIL DO ALGARVE – AQUISIÇÃO DO VEÍCULO 
FLORESTAL DE COMBATE A INCÊNDIOS: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de julho de dois mil e 
doze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria. -------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 
repartição de encargos relativo à aquisição do Veículo Florestal de Combate a 
Incêndios. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR, 
PELAS REFEIÇÕES SERVIDAS EM REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS 
ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO 
BÁSICO, PARA O ANO LETIVO DE DOIS MIL E DOZE E DOIS MIL E 
TREZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de onze de setembro de dois mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, a 
qual fica arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 
repartição relativa à comparticipação ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, pelas 
refeições servidas em refeitórios escolares aos alunos do Pré-Escolar e do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo de dois mil e doze e dois mil e treze. ----------  
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INTERVALO:  –  Pelo  Senhor  Presidente  da  Mesa  foi  proposto  e  aceite  pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos.-------------------------------------------------- 
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 
de todos os membros, bem como a reentrada do Senhor José Manuel dos Santos 
Marreiros, que passou novamente a fazer parte dos trabalhos. ----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
onze de Setembro de dois mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica 
arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foram feitas algumas ilações acerca do assunto em análise. --  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que em Portugal já houve duas crises 
semelhantes àquela que agora o País atravessa, mas que havia uma diferença, pois 
nessas alturas tínhamos uma moeda própria e foi isso que nos livrou da crise. ---------  
O Senhor Vitor Vicente disse que à semelhança do ano anterior, atendendo à atual 
situação financeira e para não por em causa as finanças do Município, está na 
disposição de, excecionalmente, este ano e tal como no ano transato, aprovar taxa 
proposta para a participação variável no IRS, discordando contudo e mantendo a 
posição de fundo em que acha que esses incentivos podem ajudar e contribuir para o 
aumento da população. --------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções 
dos Senhores 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. ----------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA 
DOIS MIL E TREZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de onze de Setembro de dois mil e doze, sobre o 
assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente manifestou a sua opinião acerca do assunto em discussão e 
disse que, excecionalmente este ano, para que o Município possa manter as suas 
receitas municipais, também irá votar favoravelmente esta proposta da autarquia. ----  
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 
centésimo décimo-segundo do mesmo Código, em conformidade com a proposta 
remetida pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA: ---------------  
“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 deveria tendencialmente aproximar dos valores mínimos beneficiando desta 
forma os munícipes, contudo, e tendo em conta o actual momento económico e o 
equilíbrio financeiro da Autarquia, julgamos necessário, excepcionalmente, e á 
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semelhança do ano anterior, aprovar as taxas propostas para os pontos quatro e cinco 
da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 
Os Membros da Bancada do PPD/PSD. -------------------------------------------------------  
Vitor Manuel da Encarnação Vicente, Ana Santos e Iládio de Jesus Alves Furtado.” ---  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TERRITORIAL AUTÁRQUICA – 
LEI NÚMERO VINTE E DOIS BARRA DOIS MIL E DOZE DE TRINTA DE 
MAIO: – Pelo Senhor Presidente da Assembleia, foi apresentada a seguinte 
proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando que: -----------------------------------------------------------------------------  
- Foi aprovado pela Lei número vinte e dois barra dois mil e doze, de trinta de maio, o 
regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica;------------------  
- O referido regime se aplica a todo o território nacional e obriga à reorganização 
administrativa do território das freguesias, salvo as enquadráveis no número três do 
artigo sexto; ---------------------------------------------------------------------------------------  
- As Assembleias Municipais se devem pronunciar sobre a reorganização 
administrativa do território das freguesias, respeitando os princípios e as orientações 
estratégicas da Lei em apreço; ------------------------------------------------------------------  
- Para efeitos de agregação de freguesias, o Município de Aljezur foi classificado com 
o nível três; ---------------------------------------------------------------------------------------  
- Nos termos do número três do artigo sexto. da Lei número vinte e dois barra dois 
mil e doze, de trinta de maio, a reorganização administrativa do território das 
freguesias  não é obrigatória nos municípios em cujo território se situem quatro ou 
menos freguesias; --------------------------------------------------------------------------------  
- O Município de Aljezur é constituído por quatro freguesias (Aljezur, Bordeira, 
Odeceixe e Rogil) todas elas situadas em território não urbano e com população 
superior a cento e cinquenta habitantes; ------------------------------------------------------  
Assim sendo, proponho: ------------------------------------------------------------------------  
No âmbito do dever de pronúncia da Assembleia Municipal prevista no número um 
do artigo décimo primeiro da Lei número vinte e dois barra dois mil e doze, de trinta 
de maio, e no uso da faculdade prevista no número três do artigo sexto da referida 
Lei, que se delibere manter, com os respetivos limites territoriais, as quatro 
freguesias do concelho de Aljezur, a saber, Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil.” -------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta sobre a reorganização administrativa territorial autárquica. --------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE  
REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE FROTA DE MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR: – Pelo Senhor José Cavaco, eleito pela CDU, foi apresentada a 
seguinte proposta:------------------------------------------------------------------------------- 
“Dado que o país atravessa uma severa crise de onde dificilmente sairá; ----------------  
Considerado que todos nós, particularmente os gestores/utilizadores de dinheiros 
públicos temos a obrigação de colaborar neste árduo esforço que nos está a ser 
exigido; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta que a formulação de princípios e normas gerais do uso de viaturas e 
máquinas por parte do estado e, no caso, da administração local é uma exigência 
imperativa para elevar os padrões de produtividade e obter uma gestão eficiente e 
racional do parque automóvel; -----------------------------------------------------------------  
Estando certo de que os órgãos autárquicos do município de Aljezur estão cientes da 
necessidade de incrementar este esforço, particularmente nesta área onde a gestão 
não tem sido tão apurada; ----------------------------------------------------------------------  
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Propõe-se:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Que seja definido um regime jurídico que discipline de forma global e coerente a frota 
automóvel do Município de Aljezur, abrangendo a aquisição ou locação, em qualquer 
das suas modalidades, afectação, utilização, manutenção, assistência, reparação, 
abete e alienação ou destruição que se pode titular como:-------------------------------- 
REGULAMENTO INTERNO DE UTILIZAÇÃO DE FROTA DE MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR” ----------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação acerca do presente assunto. -  
O Senhor Presidente da Assembleia disse entender a ideia do Senhor José Cavaco, 
referindo no entanto que as competências da Assembleia Municipal não lhe 
permitem dizer à Câmara que faça regulamentos. A Assembleia Municipal tem 
competências e regulamento próprios e a Lei, em alguns casos, determina à Câmara 
Municipal de Aljezur a obrigatoriedade de elaborar regulamentos. Obviamente que 
esta questão prende-se com uma competência muito específica da autarquia que tem 
a ver com gestão. Ora, gestão é uma atividade executiva sobre a qual compete ao 
Município decidir, assim como quais os mecanismos a utilizar para exercer esta 
competência refente à gestão da frota automóvel. -------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que é necessário evitar situações que levam a 
comentários depreciativos que frequentemente se ouve nos mais diversos locais. ------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que acha que faz todo o sentido a bondade e a 
essência da recomendação, apresentada pelo Senhor José Cavaco, prestando alguns 
esclarecimentos acerca da frota municipal que, contrariamente ao que parece, é uma 
frota muito reduzida e envelhecida. -----------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta como recomendação, sobre a criação do Regulamento Interno de Utilização 
de Frota de Município de Aljezur.--------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO  
VALE DA TELHA – INCUMPRIMENTO DO DECRETO NÚMERO TRINTA 
E QUATRO BARRA NOVENTA E SETE, DE DEZASSETE DE JUNHO: – 
Pelo Senhor José Cavaco, eleito pela CDU, foi apresentada a seguinte moção: ----------  
“Considerando que a urbanização do Vale da Telha, apesar de ter sido, desde sempre 
e longo de décadas o maior sustentáculo económico do Município de Aljezur, se tem 
penosamente arrastado, desde sempre, numa situação de duvidosa legalidade; --------  
Tendo em conta que muitas oportunidades de rever esta situação foram sendo 
desperdiçadas, entre elas, e principalmente o incumprimento do decreto número 
trinta e quatro barra noventa e sete, de dezassete de Julho, onde constava que toda a 
zona em questão apresentava falta ou insuficiência de infra-estruturas urbanísticas, 
de equipamento social, de áreas livres e de espaços verdes e se impunha a adopção de 
providências expeditas ao nível da recuperação e conversão urbanística, cujo 
propósito era assumido pela Comissão de Coordenação da Região do Algarve, pelo 
Instituto de Conservação da Natureza e pela Câmara Municipal de Aljezur; -------------  
Onde, em consequência, (um) era declarada área crítica de recuperação e reconversão 
urbanística e remetida (dois) para a CMA e para a administração central, através da 
CCRA e do ICN a promoção das acções e o processo de recuperação urbanística. -------  
Ora, apesar desta forma imperativa de imposição de medidas expeditas, este decreto 
não teve sequer a força, ou o condão de fazer mexer estas entidades, numa triste 
demonstração de que nem os órgãos oficiais cumprem as leis deste País e, até hoje, 
este diploma permanece ignorado, apesar de não ter sido revogado!--------------------- 
Nestes termos, numa legítima tentativa de dinamização deste processo,  propõe-se: 
Que esta Assembleia, dada a importância que a dinamização desta urbanização 
representa para a economia do Município e o respeito que lhe merecem os legítimos 
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direitos dos cidadãos que ali investiram, (um) inquira da Câmara Municipal quais as 
diligências que desenvolveu no âmbito deste diploma, (dois) quais as respostas que 
obteve destas diligências e (três) inquirir junto das entidades da administração 
central aqui envolvidas, igualmente que acções desenvolveram, as respostas que 
encontraram e a razão por que o Vale da Telha, contrariando a vontade do Governo 
aqui tão imperiosamente expressa, nada resultou até hoje. --------------------------------  
Mais, que desenvolva diligências para que sejam retomadas medidas expeditas no 
sentido de insistir no seu cumprimento.” -----------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação acerca da presente matéria. --  
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi feita uma intervenção acerca do assunto, 
referindo que curiosamente o Decreto que aqui está a ser referenciado, foi aprovado 
pelo Governo a pedido da Câmara e da Assembleia Municipal de Aljezur, no sentido 
de envolver mais o Governo na questão do Vale da Telha. Acontece que, tal como é do 
conhecimento de todos, o ICN ficou de elaborar um estudo de reconversão para o 
Vale da Telha e levou dez anos até que se juntasse com o Município para discutir esse 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara manifestou a sua opinião e preocupação acerca do 
assunto em análise. ------------------------------------------------------------------------------  
No seguimento da discussão da moção, o Senhor José Cavaco, retirou a mesma.-- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE  
PRAIA DE ODECEIXE – FIXAÇÃO DE AREIAS: – Pelo Senhor José Cavaco, 
eleito pela CDU, foi apresentada uma proposta sobre o assunto. --------------------------  
Depois de alguma troca de opiniões entre o Senhor José Cavaco e outros membros da 
Assembleia, a proposta passou a ter a seguinte redação: -----------------------------------  
“Considerando que a Praia de Odeceixe venceu, na sua classe de praias de arribas, o 
merecido título de Praia Maravilha de Portugal; ---------------------------------------------  
Tendo em conta que, independentemente deste galardão, constitui um equipamento 
imprescindível para a economia da freguesia e arredores, particularmente para a vila 
de Odeceixe; --------------------------------------------------------------------------------------  
Sabendo-se que a manutenção do seu areal requer uma atenção cuidada, 
especialmente no que concerne à sua defesa contra a força dos temporais que 
provoquem mar revolto e/ou cheias, tendo conhecido na sua história fases de 
destruição completa com total ausência de areia; -------------------------------------------  
Sendo conhecidas técnicas simples e baratas, já aqui utilizadas com grande sucesso 
há vários anos, quando ainda tínhamos a noção de que não éramos ricos e a lucidez 
de que poupar era um bom princípio; ---------------------------------------------------------  
Propõe-se:-----------------------------------------------------------------------------------------  
Que a Câmara Municipal envide esforços no sentido de levar a cabo, tão rapidamente 
quanto possível, a construção de sebes no sentido de elevar as suas areias nas zonas 
onde estão baixas e correm perigo de serem galgadas pelas águas e que providencie a 
sua manutenção em boas condições, ao longo do tempo, por forma a garantir a sua 
permanente manutenção.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta como recomendação, sobre a Praia de Odeceixe – Fixação de Areias.-------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDEEZZ  
SEGUNDA  REVISÃO AO  ORÇAMENTO PARA O ANO DE  DOIS MIL E 
DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de vinte e cinco de Setembro de dois mil e doze, sobre o assunto em 
epígrafe, que acompanha o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos acerca do 
presente assunto. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se este ano o Orçamento da Câmara também 
iria ser participativo? ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que foi feita a experiência ao elaborar o 
Orçamento participativo, mas que de facto ela não correu bem, independentemente 
de quem seja a culpa. Referiu ainda que a elaboração de um Orçamento participativo 
culmina sempre em investimento e, face às dificuldades financeiras que as Câmaras 
atravessam presentemente, a autarquia não se pode comprometer com grandes obras 
visto não ter capacidade financeira para levar a cabo esses projetos. O que a Câmara 
está a fazer é falar com as associações, com as coletividades e com as próprias 
populações e ajustar um levantamento das necessidades mais prementes, que possam 
vir a ser sanadas efetivamente, com as verbas disponíveis. ---------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
segunda revisão ao orçamento para o ano de dois mil e doze. -----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OONNZZEE  
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e 
cinco de Setembro de dois mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica 
arquivada em pasta própria. --------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse que apenas estavam referenciados dois dirigentes, o que 
considera estranho uma vez que esta Assembleia já autorizou a criação de uma outra 
Divisão, para a qual o Senhor Presidente da Câmara já assinou um despacho de 
nomeação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esse dirigente não consta nesta 
relação por se encontrar nomeado, não estando a exercer o seu cargo a título 
definitivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou que atos de representação tem estes dirigentes 
normalmente? ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu a questão colocada pelo Senhor José 
Cavaco. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 
pagamento de despesas de representação de cargos dirigentes, ao diretor de 
departamento técnico de obras e urbanismo e ao chefe de divisão administrativa e de 
recursos humanos. -------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 
 

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

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata 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 zero horas quarenta e cinco 
minutos do dia vinte e nove de Setembro de dois mil e doze, mandando que, de tudo 
para constar, se lavrasse a presente ata.  
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E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

   
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
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