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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 
 
 

Ata da quarta sessão ordinária de 2016 
 
 
 

LOCAL: Sala de Reuniões da Junta de Freguesia de Odeceixe 
DATA: 30 de setembro de 2016 
INÍCIO: 20:50 horas 
ENCERRAMENTO: 22:55 horas 

�� 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
Manuel José Marques do Nascimento, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Anadá de Filipitsch 
Gomes, Johannes Alexander Schydlo, José Almeida da Silva, Pedro Miguel 
Ferreira Silva, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, João 
Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires 
Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Licínia Mendes Rodrigues, substituída por Luís Miguel Maria 
José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Manuel José Marques do Nascimento 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Iládio de Jesus Alves Furtado e Emanuel Marreiros Amaro de Jesus 
 

�� 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva e António José Monteiro Carvalho – 
Vereadores 
 

�� 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da totalidade/maioria dos 
membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 
aberta a sessão pelas 20:50 horas 
 
 



 

 

 

Sessão de 30/09/2016 

 

 

2 

RENÚNCIA DE MANDATO: Foi presente o e-mail do membro Cândida 
Margarida Coelho Marreiros de Novais, de quinze de agosto de dois mil e 
dezasseis, eleita pelas listas Partido Social Democrata, informando que renuncia 
ao mandato de membro da Assembleia Municipal.----------------------------------- 
 

TOMADA DE POSSE: Foi empossado o Senhor Américo Martins de Novais, 
portador do Bilhete de Identidade número um milhão vinte e três mil 
quatrocentos e noventa e três emitido em nove de janeiro de dois mil e oito, pelos 
Serviços de Identificação de Faro, em substituição da Senhora Cândida 
Margarida Coelho Marreiros de Novais eleita nas listas do Partido Social 
Democrata, que renunciou ao mandato.---------------------------------------------- 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Luís Miguel Maria, portador do 
Bilhete de Identidade número nove milhões novecentos e quarenta e um mil e 
noventa e dois, emitido em oito de maio de dois mil e sete, pelos Serviços de 
Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição da 
Senhora Licínia Mendes Rodrigues, eleita nas listas do Partido Socialista.--------- 
 

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros.------------------------------------------------------------------ 
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros, Maria Emília Rosendo, José Cavaco, Luís Maria e Manuel Nascimento, 
por não terem estado presentes na sessão.------------------------------------------- 
  

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 dez mil duzentos e vinte e três, 
de catorze de julho de dois mil e dezasseis,  enviando para conhecimento 
fotocópia da Certificação Legal das Contas, bem como, Relatório e Parecer do 
Fiscal Único, referente ao exercício de dois mil e quinze.---------------------------- 
– de Assembleia da República, ofício número novecentos e dezoito, de dezanove 
de julho de dois mil e dezasseis, acusando receção da moção “Pela rejeição da 
Denominada Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP)”, a qual 
foi levada ao conhecimento dos Senhores Deputados das Comissões 
Parlamentares de Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesas e de 
Assuntos Europeus da Assembleia da República.------------------------------------- 
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número quatro mil duzentos e dois, de 
vinte e nove de junho de dois mil e dezasseis, acusando receção da moção “A 
Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de Qualidade é um direito de 
todos os cidadãos e uma obrigação do Estado Português”.-------------------------- 
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número quatro mil duzentos e três, de 
vinte três de junho de dois mil e dezasseis, acusando receção da moção “Pela 
rejeição  da  Denominada Parceria Transatlântica  de  Comércio  e  Investimento   
(TTIP)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número doze mil duzentos e setenta  e 
sete, de vinte e tês de agosto de dois mil e dezasseis, enviando para conhecimento 
proposta da AMAL intitulada ”Autoridade de Transportes – Estratégia Regional, 
Processo e Validação de Carreiras e Minuta de Contrato de Delegação de  
Competências”.-------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número treze mil setecentos e treze, de 
catorze de setembro de dois mil e dezasseis, enviando para conhecimento 
Relatório Complementar da Certificação legal das Contas - Exercício de dois mil 
e quinze.---------------------------------------------------------------------------------   
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor José 
Cavaco pediu uso da palavra e iniciou a sua intervenção realçando o facto desta 
sessão se realizar na Freguesia de Odeceixe. Referindo-se a algumas obras que 
têm vindo a ser realizadas na Freguesia, nomeadamente, a obra do Polis na 
Praia de Odeceixe que considerou, em sua opinião, não ter sido bem executada, 
tendo a Camara Municipal sem qualquer fiscalização, permitido que essas 
situações acontecessem.---------------------------------------------------------------- 

Relativamente à construção das caixas de distribuição de correio na zona onde 
reside disse ser inconcebível que esta obra levasse demasiado tempo a ser 
executada.------------------------------------------------------------------------------- 
Em relação do arranjo da envolvente do moinho de Odeceixe o Senhor José 
Cavaco disse que foi gasto muito dinheiro naquela obra e que o trabalho visto, 
concluindo assim a sua intervenção.------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção do Sr. Jose Cavaco e 
pediu que este assunto fosse discutido no 1º Ponto da Ordem de trabalhos.------- 
Congratulou-se e agradeceu aos membros da Assembleia e Camara Municipal 
pela adesão à realização da presente Sessão, na Freguesia de Odeceixe.----------- 
Informou ainda a disponibilidade para realização de sessões nas sedes das 
Freguesias de Bordeira e de Rogil.-------------------------------------------------- 
O Senhor Carlos Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, deu as 
boas-vindas aos membros da Assembleia Municipal e agradeceu o facto desta 
sessão se realizar na Freguesia de Odeceixe.---------------------------------------- 
Deu a conhecer algumas obras que a Junta está a executar e respondeu ao 
Senhor José Cavaco sobre o arranjo da envolvente do moinho de Odeceixe e a 
construção das caixas de distribuição postal.----------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a colaboração do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe e sublinhou o compromisso comum 
de aproximação dos autarcas e seus munícipes da nossa Comunidade.------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 
qualquer pedido de intervenção.-------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Presidente da Assembleia, solicitou aos membros que 
manifestassem a intensão de intervir no assunto em apreço.----------------------- 
A Senhora Maria Emília Rosendo referindo-se ao funcionamento do Mercado 
Municipal de Odeceixe, disse que é difícil no mesmo ser encontrar fruta à venda, 
tendo as pessoas de se deslocar a outros locais.------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara disse que o problema verificado com a venda de 
fruta tem essencialmente a ver com os vendedores do Mercado.-------------------- 
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O Senhor José Cavaco referindo-se à distribuição gratuita dos manuais escolares 
por parte da Câmara Municipal, manifestou a sua discordância com a mesma, 
por considerar que existem alunos cujos pais têm rendimentos suficientes para a 
efetuar a sua aquisição e que daí resultaria uma poupança de dinheiro por parte 
da Câmara.------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara discordou da posição assumida pelo Senhor José 
Cavaco em relação distribuição gratuita dos manuais escolares, pois considera 
que esta medida deve ter um carácter universal, devendo abranger todos os 
alunos e não ser discriminatória em função dos rendimentos dos pais.------------ 
Disse ainda que, no futuro se deveria optar por uma gestão do uso dos manuais 
escolares, através de uma partilha de responsabilização dos alunos, das famílias 
e de todos os intervenientes no processo educativo, tendo em vista a 
implementação da reutilização desses manuais, com vista à diminuição dos 
encargos inerentes à sua aquisição.---------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que apesar da resposta do Senhor Presidente da 
Câmara, continua a discordar da distribuição dos manuais escolares por achar 
que essa medida não se justifica, posição já tomada na sua em intervenção 
anterior.------------------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 
DOIS MIL E DEZASSETE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e um de setembro de dois mil e 
dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal estava em 
condições de mais uma vez reduzir o valor da taxa do IMI tal como aconteceu no 
ano passado.-------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que, os residentes no Município que tenham famílias numerosas 
vão ter uma dedução fixa acrescida, de acordo com o número de dependentes a 
cargo que compõem o seu agregado familiar, quando prédio for para habitação 
própria e permanente do seu proprietário.------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, que: ---------------------   
. Fixa o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula 
trezentos e cinquenta por cento, a taxa a aplicar sobre os prédios urbanos a que 
se refere a alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, taxa esta a cobrar em dois mil e dezassete. --------------------------  
. Nos termos nos termos do artigo cento e doze - A do Código do Imposto 
Municipal sobre Imóveis, aditado pelo artigo cento e sessenta e dois, da Lei 
número sete - A barra dois mil e dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e 
dezasseis), aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 
própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 
efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 
termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar no ano a que 
respeita o imposto, fixar a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 
de acordo com a seguinte tabela: ------------------------------------------------------  
- Dedução de vinte euros, com um dependente a cargo; -----------------------------  
- Dedução de quarenta euros, com dois dependentes a cargo; ---------------------    
- Dedução de setenta euros, com três ou mais dependentes a cargo. ---------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
vinte e um de setembro de dois mil e dezasseis,  a  qual fica arquivada em  pasta 
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própria.---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tendo em conta uma equilibrada 
gestão financeira que vem sendo feita por parte da Câmara Municipal, foi 
deliberado abdicar de dois vírgula cinco por cento da participação variável do 
IRS que iria receber, a favor dos munícipes.------------------------------------------ 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Anadá Gomes, aprovar a proposta apresentada pela 
Câmara Municipal, sobre a participação variável do IRS, através da qual não 
prescinde, como receita municipal dos dois vírgula cinco por cento da 
participação variável do IRS, conforme previsto na Lei das Finanças Locais. ------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICIPIO DE 
ALJEZUR NA AMAL – REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e um de setembro de dois mil 
e dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria.--------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que o presente pedido de delegação de 
competências para a AMAL tem a ver com uma maior capacidade negocial de 
articulação da rede e dos serviços de transporte de passageiros ser feita apenas 
por um interlocutor a nível regional em representação de todos os Municípios 
junto dos operadores de transportes públicos, de modo a permitir uma coesão 
territorial a nível de transportes, tendo em consideração uma escala 
intermunicipal que melhore as necessidades de mobilidade na região com uma 
otimização de custos, do que se for a Câmara Municipal a negociar junto desses 
operadores, acarretando com todos os custos inerentes à prestação desse serviço, 
porque é diferente uma negociação individual do que uma em conjunto através 
de uma única entidade.-------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, o 
Contrato de Delegação de Competências do Município de Aljezur na AMAL – 
Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.-----------------  
 

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, 
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, foi utilizada a forma de 
votação por braço no ar.--------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas cinquenta e 
cinco minutos do dia trinta de setembro de dois mil e dezasseis, 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 

_________________________________________ 
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O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


