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TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: – Foi 
empossada a Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, portadora do 
cartão de cidadão número treze milhões quatrocentos e sessenta e sete mil 
oitocentos e trinta e sete zeroZWcinco, com validade até vinte e dois de outubro de 
dois mil e dezassete, emitido pela República Portuguesa, em representação do Partido 
Social Democrata que, por motivo devidamente justificado, não havia tomado posse 
no dia da instalação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
CRIAÇÃO DA COMISSÃO EVENTUAL PARA ELABORAÇÃO DO 
REGIMENTO ASSEMBLEIA MUNICIPAL: – O Senhor Presidente da 
Assembleia informou que com a publicação da Lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, que estabeleceu o novo regime jurídico das 
autarquias locais, há a necessidade de elaborar um novo Regimento da Assembleia 
Municipal, uma vez que o existente não está em conformidade com a nova legislação.- 
Propôs a criação de uma Comissão Eventual para a elaboração do Regimento 
Assembleia Municipal, composta pelos membros da Mesa José Hugo Tomás Ferreira, 
Segundo-Secretário, que coordenará, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-
Secretário, Licínia Mendes Rodrigues - Partido Socialista, Iládio Furtado - Partido 
Social Democrata e Anadá Gomes - CDU-Coligação Democrática Unitária.-------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a criação da Comissão Eventual para a elaboração do Regimento Assembleia 
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O SENHOR RUI MANUEL PIRES JOSUÉ PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XXI 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – O Senhor Presidente da Assembleia informou que no dia vinte 
e três do corrente mês vai realizar-se em Santarém o XXI Congresso Associação 
Nacional de Municípios Portugueses. Mais informou que, nos termos dos Estatutos 
daquela Associação, o plenário do Congresso é constituído por todos os Presidentes 
de Câmara, todos os Presidentes de Assembleia Municipal e por um Presidente de 
Junta de Freguesia, por cada Município, eleito em sessão plenária da Assembleia 
Municipal respetiva.---------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta:------------------------------ 
“ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FEGUESIA AO XXI CONGRESSO DA 
ANMP-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem o 
Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur para participar no XXI Congresso da 
Associação Nacional de Municípios.---------------------------------------------------------- 
Os membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.--------------- 
Aljezur oito de Novembro de dois mil e treze.----------------------------------------------- 
Licínia Rodrigues.”------------------------------------------------------------------------------ 
A eleição foi feita através de  votação por escrutínio secreto, sendo dezasseis votos 
registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a seguinte votação:-  
– Votos a favor – treze.------------------------------------------------------------------------- 
– Votos brancos – três.------------------------------------------------------------------------- 
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Assim, foi eleito como delegado XXI Congresso da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, o Senhor Henrique Manuel Ramos Henriques, Presidente 
da Junta de Freguesia de Aljezur.------------------------------------------------------------- 
A SENHORA MARIA EMÍLIA CAMPOS CHAPARRO ROSENDO PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 
INTEGRAR A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: – O Senhor Presidente da Assembleia 
informou que de acordo com o disposto no artigo octogésimo-terceiro da Lei número 
setenta e cinco, de doze de setembro, um dos órgãos das Comunidades 
Intermunicipais é a Assembleia Intermunicipal, e tendo a Assembleia Municipal  de 
eleger dois membros para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal do Algarve, os quais serão eleitos, por voto secreto e por meio de lista, 
de entre os membros da Assembleia Municipal eleitos diretamente para este órgão, 
não participando na votação os Presidentes da Juntas de Freguesia.-------------------- 
O senhor Francisco Sérgio solicitou que lhe fossem prestados alguns esclarecimentos 
acerca da presente eleição.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que esta eleição resulta da aplicação da 
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e que em 
relação ao mandato anterior em que o Presidente da Assembleia fazia parte por 
inerência e eram eleitos dois membros, agora são eleitos apenas dois, tendo proposto 
que fosse feita uma interrupção dos trabalhos por cinco minutos, para que pudessem 
ser organizadas e apresentas listas candidatas à eleição, o que foi aceite.---------------- 
A SENHORA MARLENE CIGARRA ABRANTES CARNEIRO PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------- 
Recomeçados os trabalhos, foi pelo Partido Social Democrata foi apresentada uma 
lista composta pelos seguintes membros:--------------------------------------------------- 
“José de Oliveira Cavaco, Anadá de Filipitsch Gomes e Cândida Margarida C. 
Marreiros de Novais”.--------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta:------------------------------ 
“ELEIÇÃO DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSEMBLEIA 
INTERMUNICIPAL DO ALGARVE----------------------------------------------------------- 
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, de acordo 
com o disposto no artigo octogésimo terceiro da lei número setenta e cinco barra dois 
mil e treze, de doze de setembro, propõem a lista com os seguinte membros para 
fazerem parte da Assembleia Intermunicipal:---------------------------------------------- 
- Manuel Alberto Santinhos Cristo;---------------------------------------------------------- 
- Marlene Cigarra Abrantes;------------------------------------------------------------------- 
- Maria Emília Campos Chaparro Rosendo (suplente).------------------------------------- 
Os membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.--------------- 
Aljezur oito de Novembro de dois mil e treze.---------------------------------------------- 
Licínia Rodrigues.”----------------------------------------------------------------------------- 
A lista do Partido Social Democrata foi designada por lista A e a lista do Partido 
Socialista foi designada por lista B.---------------------------------------------------
Realizando-se a votação por escrutínio secreto, foram registados quinze votos, que 
coincidem com o número de votantes, obtendo-se a seguinte votação:-----------------  
– Lista  A – cinco votos;------------------------------------------------------------------------ 
– Lista  B – dez votos.--------------------------------------------------------------------------  
Sendo ao apuramento dos representantes aplicável o método de Hondt, conforme 
legalmente previsto, foram eleitos como efetivos os membros Manuel Alberto 
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Santinhos Cristo e José de Oliveira Cavaco, e suplente o membro Marlene Cigarra 
Abrantes Carneiro, para integrar a Assembleia Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal do Algarve.-------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE O EVENTUAL ENCERRAMENTO DO 
SERVIÇO LOCAL DE FINANÇAS EM ALJEZUR: – Pela CDU – Coligação 
Democrática Unitária foi apresentada a seguinte moção:---------------------------------- 
“ENCERRAMENTO DAS FINANÇAS EM ALJEZUR--------------------------------------- 
Considerando a pergunta feita pelo deputado do PCP eleito pelo Algarve na 
Assembleia da República, na sua resposta, o Ministério das Finanças reconhecia que 
o Estado Português tinha assumido – no âmbito da troica, assinado pelo PS, PSD e 
CDS – a obrigação de reduzir o número de serviços locais de finanças, acrescentado 
que “até à presente data [oito de agosto de dois mil e treze] ainda não foi tomada 
qualquer decisão com caráter definitivo sobre esta matéria”.---------------------------- 
Considerando que o encerramento de serviços públicos – escolas, extensões de saúde, 
balcões da segurança social, estações dos CTT e instalações de forças de segurança -, 
somando à redução do investimento, ao abandono das atividades económicas e à falta 
de emprego, tem contribuído para acentuar o processo de desertificação e 
despovoamento do concelho e das freguesias.---------------------------------------------- 
Considerando que com o encerramento da repartição de finanças o Governo castiga 
novamente o concelho de Aljezur, já tão flagelado pela política do Governo de ataque 
às funções do Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
Considerando que Aljezur é um concelho com população envelhecida e que esta 
medida trará consequências gravosas para a população quer porque cerca de setenta 
por cento da população entrega o IRS em papel e necessita de ajuda para preencher a 
documentação, quer porque o encerramento da serviço local de finanças leva a 
percorrer longas distâncias para ter acesso a este serviço.--------------------------------- 
A CDU propõe que Assembleia Municipal de Aljezur rejeite liminarmente o 
compromisso assumido pelo PS, PSD e CDS, no âmbito do Memorando da Troica, de 
redução do número de serviços locais de finanças, assim como de outros serviços 
prestados pelo Estado, uma vez que tais medidas apenas têm como objectivo 
transferir para os grupos económicos importantes e rentáveis áreas na prestação de 
serviços públicos à custa de condicionamento ou mesmo da exclusão do acesso das 
populações a esses serviços.-------------------------------------------------------------------- 
Que seja enviada às seguintes entidades: Assembleia da República, Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Membros do Governo 
com Tutela.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Órgãos de Comunicação Social locais.------------------------------------------------------- 
Aljezur oito de novembro de dois mil e treze.---------------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.------------------------------------------------------------------------------ 
-Anadá Gomes e Francisco Sérgio.”---------------------------------------------------------- 
 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte moção:--------------------------
“CONTRA O ENCERRAMENTO DAS FINANÇAS EM ALJEZUR------------------------ 
No âmbito das recentes e recorrentes noticias que têm vindo a público dando conta 
da intenção do atual Governo de encerrar inúmeros serviços de finanças em todo o 
território nacional, particularmente no Algarve e no nosso Município;------------------- 
Atendendo ao facto da Direção Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira não ter 
ainda esclarecido a Câmara Municipal de Aljezur acerca desta matéria, nem o Senhor 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ter ainda marcado a audiência solicitada 
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com carácter de urgência pelo Presidente da Câmara de Aljezur para análise e 
discussão do assunto que a todos preocupa;------------------------------------------------- 
Considerando esta Assembleia Municipal que a intenção em causa deverá 
obrigatoriamente ser discutida, debatida e analisada com as autarquias locais, 
enquanto representantes legítimos dos cidadãos;------------------------------------------ 
Considerando que tal desiderato constitui um enorme “retrocesso democrático” no 
respeito elementar e básico pelas populações, à sua qualidade de vida, bem como um 
novo ataque ao Poder Local Democrático saído do vinte e cinco de Abril;---------------- 
Não se conhecendo os critérios e argumentos que estão subjacentes à esta vontade do 
Governo;----------------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando esta Assembleia Municipal que tal decisão, contrária à vontade 
popular, constitui a subtração de mais uma garantia cívica elementar que acarretará 
ausência ou falta de esclarecimento fiscal dos munícipes e os obrigará a percorrer 
enormes, distâncias num concelho onde o envelhecimento da população é uma 
realidade e não obstante ser um concelho de litoral, apresentar todas as dificuldades 
características da interioridade e ser já de si um concelho de baixa densidade;--------- 
Esta Assembleia Municipal faz saber e torna público que não admite o encerramento 
do serviço de finanças local, nem de nenhum outro serviço desconcentrado do estado, 
e tudo fará para que tal não venha a acontecer.--------------------------------------------- 
Conscientes da necessidade de modernizar e reorganizar a administração pública, 
consideramos que o processo de reorganização de serviços de finanças, deve ser um 
processo feito de forma transparente e participado pelos seus profissionais, 
negociado, explicado e jamais imposto por decisões irresponsáveis proferidas a partir 
do Terreiro do Paço, bem como pelas autarquias locais e cidadãos que merecem do 
poder local todo o respeito e também deveriam gozar do mesmo respeito por parte do 
Estado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
A ser verdade, estaremos efetivamente perante uma lógica “mercantilista” onde as 
pessoas já não contam!------------------------------------------------------------------------- 
Não permitiremos tal sorte! Não nos resignaremos e a ser verdade merecerá da nossa 
parte a mais veemente contestação e repúdio.---------------------------------------------- 
Os membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.--------------- 
Aljezur oito de novembro de dois mil e treze.------------------------------------------------ 
Licínia Rodrigues.”----------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram colocadas à discussão as moções.------ 
O Senhor Francisco Sérgio referiu que tanto o PS como o PSD são os grandes 
responsáveis pelo encerramento de muitos serviços em Portugal e, a CDU defende os 
serviços de proximidade das populações. Disse ainda, estar contra o encerramento 
das Finanças e que irá votar a favor qualquer moção acerca disso, no entanto, tem 
pena que esta proposta venha do Partido Socialista, que foi o primeiro a encerrar 
serviços junto da população e possivelmente se estivesse no Governo fazia o mesmo 
que o PSD, porque está a mandado da Troika.---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que a proposta que for aprovada não é do 
Partido Socialista, nem da CDU, é uma proposta aprovada pela Assembleia Municipal 
de Aljezur. Pois se não tiver uma força abrangente e coletiva, não fará sentido.--------- 
O Senhor José Cavaco disse que os membros da sua bancada defendem a 
racionalização de praticamente todos os serviços, pois só podemos ter os serviços que 
podemos pagar. Que a informatização de grande parte dos serviços simplifica muito a 
vida de qualquer repartição, especialmente a de Finanças, pelo que, crê que um 
serviço racionalizado, se estiver informatizado, pode funcionar com menos gente.----- 
Referiu que o País tem vivido há muitos anos com despesas acima dos seus 
rendimentos, que nesta altura os juros já têm um valor equivalente aquele que é gasto 
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com a saúde, e a garantia de que, na melhor das hipóteses, se consiga pagar metade 
da dívida até ao ano de dois mil e cinquenta, se isto for melhorando. Perante isto, os 
nossos filhos já têm a garantia de que estão endividados e quem sabe até os nossos 
netos. Pelo que, crê que ninguém deve fazer resistência à racionalização de tudo 
quanto se possa fazer e onde se possa poupar dinheiro, pois isso faz com que se possa 
reduzir os impostos que afetam todos nós. Defende que os serviços devem se manter 
abertos, no entanto, devem ser racionalizados.---------------------------------------------- 
Quanto às propostas apresentadas disse que o seu Partido aceitaria a proposta da 
CDU, com uma pequena alteração no quinto parágrafo, pois todo o resto está de 
acordo com aquilo que pensam.----------------------------------------------------
Relativamente à proposta do PS, consideram que está numa linguagem dos tempos 
do PREC, pois parece que recuamos aquela área quente de depois do vinte e cinco de 
abril, que não tem muito cabimento agora, pois está fora do tempo e do contexto, pelo 
que, crê que a mesma não é necessária, para que a proposta pudesse obter a 
unanimidade de todos nós. Disse ainda que a bancada do PSD tem uma declaração de 
voto em relação à proposta do PS, pois não a aceitam nos termos em que está 
apresentada.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Henrique Henriques referiu que os membros da bancada do PS concordam 
com a moção da CDU, e que irão também aprovar a mesma desde que o quinto 
parágrafo seja retirado na íntegra.------------------------------------------------------------ 
O Senhor José Maria da Luz disse concordar com o Senhor José Cavaco, ao dizer que 
a moção do PS é dos tempos do PREC, a do PSD não sabemos de que tempos é 
porque não existe. Em relação à moção da CDU e reforçando o que foi dito pelo 
Senhor Henrique Henriques, os membros do PS nesta Assembleia votarão 
favoravelmente a mesma, desde que dela seja retirada a alusão feita aos partidos 
políticos, nomeadamente, ao PS. O assunto “o encerramento das Finanças em 
Aljezur” é uma questão de interesse público, do interesse de todos os aljezurenses e 
não só, que pode muito bem deixar de fora as questões partidárias.---------------------- 
O Senhor Iládio Furtado referiu que depois de uma leitura atenta à moção 
apresentada pelo PS não tanto à moção apresentada pela CDU, aquilo que lhe apraz 
dizer e que é comum a toda a sua bancada é que nenhum de deles, em nenhum 
momento discorda com a orientação da moção, quer do PS, quer da CDU. O que 
acontece são os termos que são utilizados. Quer dum lado, quer do outro, são 
utilizados alguns termos que para eles são algo desconfortáveis. E, aquilo que se falou 
em relação à moção da CDU, em parte belisca também aquilo que se está a falar em 
relação à moção do PS. Sabendo que existia a moção do PS, não se sentiam 
minimamente forçados a fazer setenta ou oitenta por cento do copy paste, mudavam 
a roupagem e obtiam o mesmo, para irem estar também a fazer mais uma moção, 
uma vez que não viam dificuldade em poder aceitar a moção da CDU, desde que 
tenha algumas alterações, sendo que uma alteração já foi mencionada pelo Senhor 
Henrique Henriques.---------------------------------------------------------------------------  
Disse que aquilo que perceberam é que o texto seria neste sentido, em termos 
abrangentes: “A CDU propõe que a Assembleia Municipal de Aljezur rejeite 
linearmente qualquer redução de serviços locais de Finanças, assim como de outros 
serviços prestados pelo Estado.” Uma vez que estamos a falar em moções e não faz 
sentido andarmos a copiar, cortar, colar, a declaração de voto da sua bancada não é 
contra as moções, mas sim contra os textos da forma em que estão apresentados.----- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que não podia estar mais de acordo com aquilo 
que foi dito pelo Senhor Francisco Sérgio, pois de facto este é um órgão onde se deve 
fazer política.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Referiu que a primeira nota que queria deixar, relativamente aos trabalhos que 
decorreram até agora, é que o PSD deveria estar agradecido pelo facto de a CDU ter 
viabilizado a eleição de um membro para a Assembleia Intermunicipal, pois 
provavelmente não se apercebeu que ao viabilizar a proposta do PSD, estava a deixar 
de fora qualquer membro da CDU.----------------------------------------------------------- 
Relativamente à questão das moções, disse ter ficado um pouco baralhado quando o 
Senhor José Cavaco, uma pessoa que até há bem pouco tempo atrás representou o 
Partido Comunista Português e, presentemente foi eleito pelo PSD, chega aqui a esta 
Assembleia Municipal e diz que o PS apresenta uma proposta à PREC, pois considera 
que o PS deve estar muito feliz e muito honrado em que se considere que a moção que 
hoje traz a esta Assembleia Municipal seja uma moção à PREC. Pois de facto é uma 
moção de esquerda, de esquerda solidária, democrática e de quem se preocupa com 
as populações e com o bem-estar das mesmas. De facto o PS está de parabéns, não só 
pela forma como redigiu esta moção, mas também pela coragem que teve de trazer a 
mesma a esta Assembleia Municipal e da forma como a trouxe. Disse que não deixa se 
ser curioso que, pelas palavras do Senhor José Cavaco, parece até que o PS passou a 
ser o PCP e, o PCP passou a ser o PS.---------------------------------------------------------  
Disse que, obviamente, respeita todas as opiniões dadas, nomeadamente, a opinião 
dada pelo Senhor Iládio Furtado, que pode eventualmente achar alguma aspereza na 
linguagem, não sabe se pela forma ou se pelo conteúdo, das moções apresentadas e 
que não sua opinião são duas excelentes moções, sendo que pelos vistos a do PS está 
mais radicalizada, está mais à esquerda que a da CDU, o que o deixa muito feliz, 
particularmente pelos socialistas que aqui estão.------------------------------------------- 
Disse também que considera que é em tempos como aqueles que se vivem, em 
tempos em que há perfeita hostilidade do atual Governo perante o estado social, em 
que se pretende acabar com o estado social, com a saúde pública, com a escola 
pública, em que se pretende desertificar cada vez mais todo o interior e 
particularmente Municípios como o nosso, que apesar de ser um Município do litoral 
tem todas as características de interioridade, obviamente que não podemos de deixar 
de politicamente, em sede própria, marcar as nossas posições e de alguma forma, 
utilizar veemente a linguagem. Nos tempos que correm, devemos pôr o dedo na 
ferida, devemos dizer em alto e bom som aquilo que nos vai na alma. Que é certo que, 
de alguma forma, temos um novo paradigma, pois temos que fazer mais com menos, 
mas também não faz sentido que estes serviços, que foram uma conquista do povo e 
do poder local após o vinte e cinco de abril. Já que se conseguiu que de alguma forma 
passássemos de um Estado extremamente centralizador para órgãos desconcentrados 
no Estado, nas regiões, nos Municípios, nas localidades, era só o que faltava agora 
que nos víssemos obrigados a ter que fazer este retrocesso civilizacional sobre vários 
pontos de vista. O tempo não é para isso, o tempo é para fazer luta a essas questões e 
obviamente acha muito bem que o PS reafirme esta posição veemente de se dar ao 
luxo de dizer que não admite o encerramento do serviço de Finanças local, bem como 
não admite o encerramento de nenhum outro serviço desconcentrado do Estado, 
porque isso prejudica as populações e é no limite anticonstitucional. --------------------  
O Senhor Francisco Sérgio disse agradecer o elogio do Senhor Presidente da Câmara, 
sem contudo querer deixar de relembrar o ditado popular “quando a esmola é muita, 
o pobre desconfia”.------------------------------------------------------------------------------ 
Em relação à questão das moções do PCP e do PS e, ao facto da moção do PS ser uma 
moção de esquerda, disse que o seu conteúdo pouco conta, nem sequer a leu, pois 
confia na mesma e vota nela, pois o que interessa é que está contra o encerramento 
das Finanças. Que é quase certo que se o PS estivesse no Governo fazia igual, 
infelizmente e com muita pena de toda a gente, todos sabemos que as Finanças vão 
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encerrar e isto é só fogo-de-vista para nos iludirmos, para que depois se dizer, “os 
serviços encerraram, mas nós tudo fizemos para que isso não acontecesse”. ----------  
O Senhor José Cavaco disse que no momento de crise económica em que se vive, 
estamos aqui essencialmente para tratar de assuntos do Concelho, pelo que crê que 
essa linguagem de comício não faz sentido aqui. Disse que não há qualquer dúvida 
que temos que racionalizar todos os serviços, a Câmara inclusivamente, que tem feito 
asneiras tremendas.---------------------------------------------------------------------------- 
Relembrou o facto de, em mil novecentos e oitenta e oito, ter sido aberta uma escola, 
a qual durou quinze anos. Em mil novecentos e oitenta e nove foi inaugurado o 
edifício dos Paços do Concelho, o qual tinha espaços abertos, balcões, tudo contido no 
projeto de arquitetura que foi estabelecido para este edifício, depois começaram a 
fazer-se tabiques, arranjando buracos que parecem buracos de ratos, depois passou-
se a encher a antiga C+S com serviços da Câmara. Pelo que se pergunta acerca da 
racionalidade destes serviços, pois dá a ideia de que, ao invés de conter os serviços de 
uma forma sustentável, isso não se verifica. No entanto, hoje em dia, pouquíssimo é 
aquilo que a Câmara faz que não se pague, visto que há taxas para tudo, dando o 
exemplo de que se precisar de uma fotocópia de um documento paga quase cinco 
euros, se tirar uma fotocópia nos Correios, paga dez cêntimos.----------------------------  
Referiu ainda que a Suécia é um dos países mais evoluídos da Europa e que esse país 
não faz distinção entre o público e o privado, entrega os serviços a quem fizer melhor 
e por mais barato. Logo não entende a linguagem que por cá se utiliza. Pois é uma 
linguagem de apregoar à esquerda e viver à direita.---------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse compreender o que o Senhor José Cavaco 
estava a dizer, independentemente de concordar ou não, no entanto, havia a 
necessidade de focar as atenções nos assuntos da ordem de trabalhos.----------------- 
O Senhor José Cavaco disse que o queria é que aqui fossem discutidos pacata e 
racionalmente os assuntos do Concelho e que não se viesse para aqui fazer comícios, 
quer seja de esquerda ou de direita. Não percebendo essa exaltação de 
esquerda/direita, pois quando falam que vivem à esquerda, vê-os a andar em carros 
de luxo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes, em primeiro lugar, pediu desculpa pela sua inexperiência e 
depois disse querer dar os parabéns ao Senhor Presidente da Câmara por ter o dom 
da palavra, dom esse que um dia gostaria de o ter também. Seguidamente, e em 
relação à coligação CDU/PSD que existiu aqui, ela foi feita e foi entendida, ao 
contrário daquilo que o Senhor Presidente da Câmara deu a entender nesta sala, não 
foi por acaso. Por último e usando as palavras do Senhor Presidente da Câmara, os 
dedos foram colocados nas feridas e, é exatamente por isso que esta moção foi 
apresentada desta maneira e não irá sofrer qualquer alteração.--------------------------- 
A Senhora Marlene Carneiro disse que realmente estão duas moções em cima da 
mesa, que ambas são do interesse de Aljezur, mas o que se verifica é que estão mais 
interessados em discutir problemas partidários, do que propriamente os problemas 
dos residentes de Aljezur. Pensa que, quem realmente está preocupado com a questão 
do encerramento das Finanças, não tem tanto interesse relativamente ao facto de 
estar escrito à esquerda, ou à direita, como aqui está a ser discutido, mas sim em 
saber se isto de facto vai ajudar contra o encerramento daqueles serviços. E, até agora 
tem sido discutido tudo menos isso. Perguntou ainda quais são os pontos que não 
gostam na moção do PS?-----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado começou por dizer que todos já o conhecem, e percebem a 
sua forma de estar que é comum, embora não parece, aos restantes elementos. Disse 
que, de forma alguma, devem ser muito levianos em estarem a particularizar e 
partidar tudo, pois isso não faz sentido. No caso de Aljezur corremos o risco de, 
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fazermos nós aqui, na Vila do Bispo a mesma coisa, olhamos para nós e não olhamos 
para o contexto geral. E nós temos que perceber que os tempos são outros, há 
mudanças que imperam e é necessário fazer aquilo que todos nós, provavelmente, 
temos que fazer nas nossas casas, que é racionalizar. E, isso, por vezes, vai de 
encontro àquilo que nós pretendemos para nós mas não vai de encontro àquilo que 
nós escolhemos para um todo. Aquilo que se pretende dizer é que, em relação ao teor 
da moção, nenhum de nós disse que era contra. Agora, quando chegamos aquele 
ponto, vai reforçar aquilo que nós pensamos, que é “bolas, estamos a olhar para nós 
e não olhamos para mais nada”, então é comum nós vermos os outros, onde isto vai 
acontecer, eventualmente poderá acontecer, fechar alguns dos serviços não é encerrar 
por completo. Podemos estar a correr o risco de, isoladamente, não conseguirmos. E 
os outros que não são fechados, são melhores que nós? Não são, isso faz-nos sentir 
mal, mas alguma coisa antecede fazer. Quanto a isto todos nós temos essa noção e, se 
nós não fizermos nada, se outros não quiserem fazer nada, se não aceitarem de forma 
nenhuma que seja isso possível, ou que, seja possível eventualmente pensar nisso, 
não saímos disto. Mas também é da opinião que não devemos deixar de ter este 
serviço aqui, dada a dispersão dos serviços. Se não tivermos aqui, vamos onde? A 
Lagos!-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu que a sua vida é andar de repartição em repartição de Finanças, logo sabe do 
que está a falar, assim como sabe como é difícil para as pessoas terem que se 
deslocar. Disse ainda que é próprio do ser humano criar resistência a mudanças, e 
nós aqui ainda muito mais. Não podemos de alguma forma não ligar a isto tudo, 
temos que ligar a isto como um todo, embora com muito custo. Então, disse querer 
deixar bem claro que não eram contra o que estava nas moções, mas sim contra a 
forma como as moções são encaminhadas, no seu final. Setenta ou oitenta por cento 
está lá, no final peca um bocado. E quando estamos a falar de uma moção que é 
partilhada por todos, uma moção da Assembleia, que são opções dos partidos, cria 
uma resistência em aprovar uma moção neste contexto. E, é isto que quer que fique 
bem claro, não o contrário, não são a favor do fecho dos serviços de Finanças de 
Aljezur, ou da Segurança Social, seja o que for. Percebem o contexto, mas não podem 
fechar os olhos a isto.--------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Francisco Sérgio quis dizer que não considera possível fazer uma moção em 
nome da Assembleia Municipal de Aljezur. Tendo em conta o que ouviu, isto de facto 
não deve ser partidarizado e acha que foi franco, quando disse que gosta de fazer 
política, mas há coisas que nos transcendem, há coisas que são mais importantes e 
para nós era muito importante que não fosse encerrado o serviço de Finanças. 
Portanto está de acordo que se for possível haver uma moção, da Mesa por exemplo, 
uma moção da Assembleia e nós todos votamos a moção da Assembleia Municipal. 
Não votamos a moção do PS, nem votamos a moção da CDU. Se for possível, preferia 
assim. Isto, indo de encontro àquilo que está a ouvir.--------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia perguntou se, sendo assim e segundo aquilo que 
se apercebeu, a proposta que o PS fez à CDU de retirar o quinto parágrafo estava 
rejeitada? Quanto à proposta que o Senhor Francisco Sérgio fez de juntarem as duas 
moções e transformá-las apenas numa, só vê um problema, pois considera que têm 
que ser práticos, têm que ser paradigmáticos, têm que avançar o quanto antes pois o 
tempo urge, e se assim fosse, o assunto não seria votado nesta Assembleia.------------- 
O Senhor Francisco Sérgio disse que poderiam juntar as duas moções, sem excluir a 
vontade do terceiro. Disse também que se o grupo do PS, por estar em maioria, pensa 
que põe e dispõe da vontade dos outros, da política dos outros, não está correto, 
também tem que haver um bocadinho de humildade. Se o assunto é do interesse do 
Concelho, vamos todos fazer a moção da Assembleia Municipal, não são os campeões 
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do PS que a fazem. Os campeões do PS não se devem valer da maioria que têm para 
nos imporem aquilo que entendem.--------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que se o diálogo continuasse assim, não 
chegariam a lado nenhum, pelo que, propôs que passassem à votação das moções, 
mas antes quis esclarecer que as pessoas que integram a bancada do PS, não estão 
aqui por acaso, foram eleitos. Se estão em maioria foi porque a população assim o 
quis. Em sede de campanha eleitoral, estas pessoas, bem como todas as outras que 
integravam as listas do PS, tiveram a oportunidade de apresentar as suas propostas, 
os seus projetos, os seus programas eleitorais e a população teve a oportunidade de 
escolher democraticamente e votar em quem mais lhe agradava. E, para o PS, ainda 
bem que foi assim. Há que entender que todos os partidos têm pontos de vista 
diferentes, há divergências nas opiniões, no entanto, as pessoas não são inimigas 
apenas por pensarem de formas distintas.--------------------------------------------------- 
O Senhor Francisco Sérgio disse que se fosse apenas uma moção teria mais peso, para 
além de ser estranho serem enviadas duas moções idênticas para os órgãos de 
comunicação social.----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Maria da Luz referiu que o Senhor Francisco Sérgio estava a 
contradizer-se, pois há pouco disse que estas moções ao fim e ao cabo não serviam 
para nada, que era só fogo-de-vista, agora diz que se for apenas uma moção da 
Assembleia, ela terá mais força. Afinal as moções podem ter, ou não, força? Ficamos 
com esta dúvida.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Posta à votação a moção apresentada pelo Partido Socialista, a Assembleia Municipal 
deliberou por maioria, com os votos a favor dos membros Manuel Cristo, Lucínia 
Rodrigues, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, Marlene Carneiro, José Maria da 
Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel Jesus, José Almeida, 
Henrique Henriques, João Santos e Rui Josué, contra os membros Iládio Furtado e 
José Cavaco, abstenção dos membros Cândida Novais, Anadá Gomes e Francisco 
Sérgio, aprovar a mesma.---------------------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCARATA:---------------------- 
“Como é público o Governo tomou posse nesta legislatura em situação de pré-banca 
rota, co o País extremamente endividado e com dificuldade de acesso aos mercados 
com juros suportáveis.-------------------------------------------------------------------------- 
Recorrendo à prestigiada opinião de António Barreto, sociólogo e ex-ministro 
socialista, numa situação deste tipo “o caminho de futuro passa por uma reforma 
estruturada, organizada e sobretudo por uma revisão profunda da Constituição”.------ 
É o que o Governo está a tentar fazer, no caso a racionalização dos serviços público 
que, dada a quase generalização de informatização destes serviços podem funcionar 
com menos efectivos, como será o caso das Repartições de Finanças. E não se vê em 
que o termo “mercantilista” tenha aqui qualquer cabimento, nem a linguagem tipo 
PREC fora do tempo e do contexto desta discussão que se pretende serene e 
informada. O que se passa é que toda a racionalização que reduz a despesa alivia o 
bolso dos contribuintes, ou seja, dos munícipes que nos compete defender.------------- 
Os eleitos do PSD, muito interessados em preservar os serviços das Finanças de 
Aljezur e de todos os serviços do nosso Concelho, não podem deixar de se congratular 
com o facto dos eleitos do PS estarem conscientes da necessidade de modernizar e 
reorganizar a Administração Pública onde este caso, inquestionavelmente, se insere. 
Contudo, reconhecem que esta é uma competência do Governo Central que este não 
deixará de acautelar, estamos certos, os interesses legítimos da nossa população.------ 
Assim, esta declaração de voto é no sentido de defender a continuidade de um serviço 
local de Finanças em Aljezur, mas contra os termos utilizados na Moção em análise.”- 
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Posta à votação a moção apresentada pela CDU – Coligação Democrática Unitária, a 
Assembleia deliberou por maioria, com os votos a favor dos membros Anadá Gomes e 
Francisco Sérgio, contra dos membros Manuel Cristo, Lucínia Rodrigues, José Carlos 
Silva, José Hugo Ferreira, Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Maria Emília 
Rosendo, Emanuel Jesus, José Almeida, Henrique Henriques. João Santos e Rui 
Josué, abstenção dos membros Johannes Schydlo, Iládio Furtado, Cândida Novais e 
José Cavaco, rejeitar a mesma.---------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Francisco Sérgio disse querer lamentar e, de certa forma, manifestar a sua 
tristeza porque o Senhor Presidente da Assembleia não se esforçou um pouco mais 
para tentarmos fazer uma moção modificada de todos os membros da Assembleia. 
Pensa que o assunto era sério e merecia que o Senhor Presidente da Assembleia desse 
mais um pouco de tempo, que pusesse à discussão da Assembleia, que não avançasse 
com isso como sendo sua vontade. Devia pôr à discussão mais dos membros se 
deveríamos ou não fazer uma moção unificada.-------------------------------------------- 
O Senhor Henrique Henriques disse querer reforçar, mais uma vez, que o PS votou 
contra a moção da CDU, porque realmente não foi retirado o ponto cinco da moção e 
como tal a bancada manteve a sua intenção de voto.-------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado disse não se tratar de uma situação virgem nesta 
Assembleia, pois no passado já houve situações em que foram apresentadas 
diferentes moções acerca do mesmo assunto, as quais foram aprovadas por 
unanimidade, tendo em conta um ou outro pormenor. E essa situação para eles é-lhes 
querida, é-lhes cara, porque quando vão votar uma moção que é comum a todos, faz 
sentido que qualquer um de nós se reveja nela. Tal como disse anteriormente há 
aspetos, poucos é certo, mas nos quais não se conseguiam rever. Para além disso, não 
viu qualquer vontade em se caminhar no sentido de que as mesmas fossem 
modificadas. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques disse discordar com o Senhor Iládio Furtado, uma vez 
que a Senhora Marlene Carneiro tinha perguntado diretamente quais os pontos com 
os quais ele discordava na moção do PS. ------------------------------------------------------  
O Senhor Francisco Sérgio disse que ao ouvir estas intervenções, independentemente, 
de todos terem direito à sua opinião, ficou com a ideia de que, antes da Assembleia, 
talvez o PS pudesse ter convocado os outros grupos partidários e informado que 
também iria fazer esta moção contra o encerramento das Finanças de Aljezur, no 
sentido da moção ser de todos e poder vir a ter mais peso. Como a moção foi entregue 
no início da Assembleia, nem tão pouco teve oportunidade de a ler. ----------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse acreditar que haja pessoas com opiniões 
diferentes daquela que o Senhor Francisco Sérgio tem. Pessoalmente não considera 
agradável o facto de ter de votar um assunto, sem tão pouco ter tido tempo para ler o 
documento, assim como considera esta não será seguramente a melhor maneira de 
agir em prol dos interesses e do bem-estar das populações. --------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXAS PARA O 
ANO DE DOIS MIL E CATORZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de catorze de outubro de dois mil e treze,  a  
qual fica arquivada em pasta própria.--------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado disse ser um facto de que nos últimos anos, o PSD muito tem 
defendido e batalhado no sentido de haver uma redução na taxa do IMI, não de um 
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momento para o outro, mas sim tendencial. Disse querer expressar o quanto lhe 
apraz essa decisão, agora tomada pela Câmara.--------------------------------------------- 
Referiu ainda que, se bem se recorda, no momento da tomada de posse esse foi um 
dos aspetos mais frisados pelo Presidente da Câmara e, que essa seria a primeira 
medida a ser tomada na primeira reunião do Executivo. Acrescentou ter registado 
esse facto o qual merece todo o seu apoio, bem como dos restantes membros.----------  
Em relação ao que o Senhor Presidente da Câmara disse acerca do próximo Plano de 
Atividades e Orçamento para dois mil e catorze, o qual será esmagado em cerca de 
vinte por cento, referiu que isso é uma realidade causada pelos tempos que vivemos. 
No entanto, também quis registar que não tem qualquer dúvida acerca das contas que 
depois irão ser apresentadas, aquando da elaboração do orçamento municipal, assim 
como não tem qualquer dúvida que o volume das dívidas a curto prazo será inferior 
ao do ano passado e assim sucessivamente. Igualmente não tem dúvidas nenhumas 
quanto ao facto de que não se atingiu, nem lá perto, o limiar da capacidade de 
endividamento do Município, pese embora o facto das obras de repavimentação da 
estrada de Marmelete terem dado um valente golpe naquilo que era a capacidade de 
endividamento, tendo-se passado dos trinta/trinta e cinco por cento para quase o 
máximo. No entanto, aquilo que falou acerca da racionalização dos recursos e 
redução do número de contratados ao serviço do Município, custa um bocado, mas 
não podemos deixar de perceber o que está em causa. É caso para dizer que paga o 
justo pelo pecador. No entanto, aquilo que é mal feito em outros lados, disse não 
duvidar que aqui foi feito e bem, acaba por desvirtuar um pouco, pois estamos a ser 
penalizados por aquilo que não fizemos e que os outros fizeram mal. E com isto disse 
estar a referir-se à Lei dos Compromissos.---------------------------------------------------  
Terminou dizendo que não poderia deixar de manifestar o seu agrado pela vontade 
desta nova legislatura em, tendencialmente, reduzir os valores do IMI.---------------- 
O Senhor Francisco Sérgio referiu-se às declarações de voto do Senhor Presidente da 
Câmara e do Senhor Vereador Vitor Vicente. Em relação ao valor de zero vírgula 
trinta e cinco por cento, relativamente à taxa do IMI, perguntou o que é que isso 
significa? Dando um exemplo de um cidadão do concelho que pague cem euros de 
IMI, perguntou quanto é que ele vai pagar a menos pelo facto da Câmara baixar uma 
décima? -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por se referir à questão da inutilidade das 
declarações de voto proferidas por si e pelo Senhor Vereador Vitor Vicente, acerca do 
presente assunto, dizendo não ter entendido, assim como não lhe parecer importante 
vir a perceber qual era o contexto.------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão da percentagem das taxas do IMI, disse que a autarquia 
estava a fazer um esforço de vinte e cinco por cento na redução relativamente ao valor 
da taxa máxima. Ou seja, comparativamente à taxa máxima, se o Senhor paga cem 
euros, no próximo ano irá pagar menos vinte e cinco por cento.--------------------------  
Em relação à alínea c), estamos a fazer uma redução de cerca de trinta por cento, em 
relação à taxa máxima. Disse ainda que estas contas não são assim tão fáceis de fazer, 
inclusive por também haver uma cláusula de salvaguarda de setenta e  cinco euros, 
que este ano o  Governo  também vai  subir  em  cerca  de cinco por cento, conforme o 
anterior Ministro das Finanças a deixou.---------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco começou por dizer que de facto, este ano, a taxa do IMI baixou 
em relação ao valor patrimonial o qual foi ajustado e, cujo ajustamento teve um 
andamento contrário ao valor real dos prédios. Ora isso não faz muito sentido, a 
menos que seja para que as autarquias vão buscar mais dinheiro. Pessoalmente 
considera que os cidadãos têm que começar a ser tratados com mais qualidade e com 
mais seriedade.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Disse querer fazer referência ao facto de que na sua opinião não faz sentido nenhum 
que um prédio que esteja em construção pague resíduos sólidos, visto não morar lá 
ninguém. Disse que tem uma casa fechada há quatro anos, por motivos judiciais e, 
igualmente está a pagar resíduos sólidos mensalmente. Ora, no seu entender a 
Câmara não tem o direito de cobrar um serviço que não está a prestar.------------------  
Relativamente à limpeza de fossas, disse ter conhecimento de um prédio que está 
num determinado local, o qual não é servido pela rede de esgotos, cujos proprietários 
pagam as limpezas de fossa à Câmara. Acontece que pagam mais pela limpeza de 
fossa, do que se tivesse o serviço. E, isto é o tal benefício ao infrator, visto que a 
Câmara não faz a rede de esgotos, mas paga-se mais por isso. Deu como exemplo o 
facto de ter recebido há poucos dias o recibo referente ao consumo de água da sua 
casa, em Lisboa, tendo um consumo de água de cerca de quarenta e quatro cêntimos 
e o valor pago foi de doze euros e noventa cêntimos, à semelhança do que acontece 
aqui. As Câmaras cobram à EDP e a EDP cobram aos consumidores, não percebendo 
porque é que as Câmaras não cobram diretamente. Acha que tudo isto deveria ser 
mais clarificado e que as autarquias deveriam tratar os consumidores com mais 
seriedade, assim como os eleitos locais deveriam esquecer mais os partidos que estão 
a representar, pondo acima desses interesses partidários, os interesses do Município 
e falar serenamente dos problemas que nos são comuns, pois são esses que aqui têm 
que ser resolvidos. -------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor José Maria da Luz disse querer dizer que, apesar do IMI a zero quarenta ou 
a zero trinta e cinco, gosta muito do seu País ao qual julga não faltar nada para ser um 
País civilizado.-----------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à posição do Executivo quanto à redução da taxa do IMI, disse 
congratular-se com a mesma, inclusive pelo facto da mesma ter sido tomada por 
unanimidade. Mesmo não tendo conhecimento concreto dos efeitos que terá essa 
perda de receita para o Município, mas tendo em conta que houve um aumento 
enorme daquilo que as pessoas pagavam, chegando aos cem por cento em alguns 
casos, considera que foi uma decisão acertada. Disse ainda não ter dúvidas que, 
depois de passado este ano e do Município verificar quais os montantes recebidos 
pelo IMI, num futuro próximo a autarquia possa vir a reduzir um pouco mais e que, 
gradualmente, o imposto possa vir a atingir a taxa mínima. Tendo em conta que tanto 
este ano como no próximo vai continuar a existir a cláusula de salvaguarda, prevê-se 
que a mesma desaparecerá provavelmente em dois mil e quinze.------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse rever-se inteiramente nas palavras do Senhor 
José Cavaco, na parte final da sua última intervenção. É um facto que o Senhor José 
Cavaco nos últimos quatros anos sempre se manteve nesta Assembleia, e muito bem, 
muito pertinente, muito acutilante do ponto de vista da intervenção política, da 
intervenção cívica e da intervenção municipal. Tal como também sabe que muito 
dificilmente ocorreram aqui episódios de partidarites agudas. Agora é assim, 
obviamente que, não nunca deixará de intervir politicamente sempre que achar 
necessário e sempre que achar que outros o querem fazer. Obviamente que há 
questões que considera suprapartidárias e é isso que interessa, particularmente na 
vida municipal. Agora, sempre que obviamente quiserem fazer colagens, àquela que é 
a ação municipal, de questões que têm a ver e que são do foro, ou da política nacional, 
ou do que foi passado, do que é presente ou do que poderá vir a ser futuro, pois 
evidentemente que não terei dificuldade nenhuma, como já perceberam, assim como 
não terá pejo ou qualquer preconceito em fazer política desse ponto de vista, aliás é 
uma coisa que está no seu ADN. Fá-lo-á sempre que for necessário e sempre que 
claramente desse lado surgirem questões que possam suscitar esse tipo de 
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intervenção, sabendo a maioria dos presentes que não é essa, nem nunca foi essa a 
sua postura.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto ao exemplo que acabou de dar em relação à casa que tem em Lisboa, referiu 
que a Câmara Municipal de Aljezur tem uma tarifa solidária do ponto de vista da 
exploração, quer do ponto de vista dos resíduos sólidos urbanos, quer do ponto de 
vista do preço da água sendo, e salvo erro, a terceira tarifa mais baixa do Algarve. 
Disse ainda que, contrariamente àquelas que são as diretivas da ERSAR, 
politicamente ele é responsável por esta decisão. Ou seja, o que a ERSAR diz, é que a 
exploração do sistema em baixa não pode dar prejuízo à Câmara. Pois bem é certo e 
sabido, pois é público, que a Câmara Municipal de Aljezur, por causa da sua tarifa 
solidária, mensalmente tem um défice em relação à cobrança. Imaginado que a 
autarquia paga vinte mil euros à Águas do Algarve, sabemos perfeitamente que só 
vamos cobrar dos nossos munícipes cerca de dezasseis/dezassete mil euros, isto 
porque de facto assumimos politicamente este ónus. Esta questão é tanto mais 
importante porque não praticamos todas as taxas que, por Lei, deveríamos praticar. 
Se nós fosse-mos cumprir na íntegra e à risca aquilo que a Lei diz, o sistema não 
poderia ser deficitário, quanto muito poderia ser ela por ela. Nós aí, e 
independentemente das críticas que se possam fazer, consideramos que devemos 
dizer isto, assim como convém também dizer que, obviamente, em circunstâncias 
normais em que não vivêssemos o tempo que estamos a viver, a Câmara ver-se-ia 
obrigada a mexer na tarifa e a aumentar o preço da água, isto por causa das suas 
receitas. Há pouco tempo o Executivo reuniu-se e discutiu muito acerca deste 
assunto, mas não faz sentido nenhum estarmos a baixar ao nível dos impostos, tal 
como sucedeu com o IMI, e irmos agora aumentar a tarifa da água. A Câmara decidiu 
que terá que continuar a fazer mais este esforço e, seguramente, vai permanecer mais 
uma vez com este sistema deficitário, pelo menos durante os próximos quatro anos. E 
isto em prol dos munícipes.--------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão dos resíduos sólidos, à questão da limpeza de fossas, é 
verdade que há questões regulamentares que tem que ser alteradas por parte da 
autarquia, mas uma coisa é certa, o serviço de limpeza de fossas é obviamente mais 
caro que o sistema. O Senhor pode dizer assim: eu acho é que tu devias trabalhar no 
sentido de dotar todo o Município dum sistema de saneamento básico. Mas nós 
sabemos muito bem onde é que surgem as fossas no nosso Concelho, visto que 
basicamente encontram-se no Vale da Telha, questão que há-de ser resolvida a seu 
tempo. Neste momento a autarquia encontra-se a rever todos os seus regulamentos e 
há de facto algumas questões que vão tentar resolver.--------------------------------------  
Disse ainda ao Senhor José Cavaco que entende o seu capital de queixa e, ao mesmo 
tempo, pediu-lhe também que entenda a posição da autarquia ao saber que esta tem 
um sistema deficitário por questões sociais. Esclareceu também que muito 
brevemente haverá uma outra discussão nesta Assembleia Municipal, porque todos 
sabem da vontade que o Governo tem na questão da privatização da água. Referiu 
estar perfeitamente contra esta decisão de privatizar o setor da água, mas essa é uma 
discussão que virá a esta Assembleia a seu tempo.----------------------------------------- 
Relativamente à intervenção do Senhor José Maria da Luz, disse que de facto a 
vontade da autarquia consiste em ter a preocupação de permitir o mesmo encaixe, ou 
ligeiramente acima daquilo que tem sido habitual, pois já percebemos que nos 
conseguimos governar com esse dinheiro e, tal como disse o Senhor Vereador 
Vicente, ver se conseguimos ainda durante este mandato, tendencialmente, 
passarmos para as taxas mínimas que se praticam em termos de IMI. É essa a 
caminhada que pretendemos fazer e de tudo faremos para que isso aconteça.---------- 
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O Senhor José Cavaco fez algumas considerações ao modo em como foi feita a adesão 
à rede intermunicipal de abastecimento de água do Algarve.----------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, à altura, a Câmara era CDU, que foi 
excelentemente governada enquanto essa foi a força política do Executivo e, 
sinceramente considera que a CDU não esteve mal nessa decisão e que esse Executivo 
tomou a decisão certa. Isto porque do ponto de vista do sistema regional e 
intermunicipal, isso era um reforço para aquilo que há muito, muitos lutam e vão 
continuar a lutar neste Algarve e que tem a ver com a regionalização. E, nós, por 
questões geográficas e por questões de desenvolvimento de políticas intermunicipais, 
fomos durante muito tempo apontados como o local onde poderia ser feito a 
experiencia pioneira da regionalização. Durante muito tempo apareceram vários 
movimentos, no seio de várias forças políticas e, de facto isso nunca veio a acontecer. 
No entanto, considera que nenhum dos presentes é contra a regionalização e, nessa 
perspetiva, Aljezur não era menos que os outros. Aljezur não poderia ser uma ilha no 
meio deste Algarve, os dezasseis municípios aderiam a uma rede intermunicipal de 
abastecimento de água em alta e, Aljezur ficar-se-ia pelos seus aquíferos e deles 
tirando partido. Uma coisa é certa, até hoje ainda se diz que a água dos nossos 
aquíferos é substancialmente melhor do que aquela que nos é servida pela Águas do 
Algarve, sendo que aquilo que esta empresa nos serve é um bom produto. De 
qualquer das formas, naquela altura o Executivo considerou e muito bem aderir ao 
sistema, sob pena de ficar isolado de todo este Algarve. Tanto assim foi que houve 
anos de extrema seca, em que os aquíferos secaram completamente e houve 
necessidade de fazer abastecimento, nomeadamente, aos depósitos das Barreiras 
Vermelhas, aos do Vale da Telha e isto, a partir de um sistema de tratamento que se 
teve que adquirir à pressa e atuar rapidamente de forma a utilizar a água proveniente 
da barragem do Vale da Telha. Este foi de facto o exemplo mais concreto de que o 
Município de Aljezur, à altura, fez muito bem em aderir ao sistema intermunicipal.--- 
Relativamente ao sistema intermunicipal esclareceu que, uma coisa é o Estado ser 
detentor de cinquenta e um por cento do capital social da empresa e as Câmaras 
deterem os restantes quarenta e nove por cento e, quanto a isso, pensa que não virá 
nenhum mal ao mundo, uma vez que não tem absolutamente nada contra a iniciativa 
privada, considerando inclusive que a economia privada é um dos motores essenciais 
ao desenvolvimento. Outra coisa é a privatização de todo o sistema de águas e, aí sim, 
já é contra a iniciativa. Evidentemente que ainda não se conseguiu unificar as taxas 
que se cobram por esse País fora, por se verificar grande resistência por parte dos 
Municípios, já que uns (aqueles em que a taxa de desertificação e de envelhecimento 
é significativa, como é o caso do nosso) consideram que se deve continuar a praticar 
as tarifas sociais e, outros, não são da mesma opinião. Disse ainda querer reforçar o 
facto de que, relativamente à questão da privatização da água, não poderia estar mais 
contra.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Francisco Sérgio usou da palavra fazendo algumas considerações acerca do 
presente assunto.------------------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, fixar 
o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula seis 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 trinta e cinco 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.-------------------------------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 
três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
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de doze de Setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a Assembleia 
deliberou por unanimidade, aprovar a ata em minuta.------------------------------------ 
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com excepção das que foram 
tomadas por escrutínio secreto, 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 duas horas e trinta e cinco 
minutos do dia oito de novembro de dois mil e treze, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente ata.------------------------------------------------------------ 
 
E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

O Presidente 

_________________________________________ 

 
O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 
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