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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2017 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 23 de novembro de 2017 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 22:35 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Maria de Lurdes Afonso Bento, Mara Alexandra Lourenço Duarte, Anadá de 

Filipitsch Gomes, José Maria da Luz, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria 

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando 

Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, José António Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique 

Manuel Ramos Henriques, José Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João 

Candeias 

 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Carlos Manuel Rosa Vieira 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – Vereadores 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO: 

Verificando-se a presença da maioria dos membros da assembleia municipal, o 

Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão pelas 20:40 horas 
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TOMADA DE POSSE DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: --------------- 

Foi empossado o Senhor José de Oliveira Cavaco, portador do Bilhete de 

Identidade número trezentos e dezassete mil dois mil duzentos e oitenta e cinco, 

emitido em vinte três de julho de dois mil e um, com validade (vitalício), pelos 

Serviços de Identificação Civil de Lisboa, eleito pela lista de Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT), que não havia tomado posse no acto da instalação da 

Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO 

MUNICÍPIO: --------------------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte e seis de setembro de dois mil e dezassete, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------- 

O Senhor José Duarte perguntou se a empresa em apreço já trabalhou antes 

para o município e se estes valores são similares com os que vinham sendo 

praticados na anterior adjudicação. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse esta empresa já vem trabalhando com a 

câmara municipal nos últimos dois ou três anos e os valores estão em linha de 

conta com aquilo que é pago relativamente a esta prestação de serviço, estando 

os valores dentro dos parâmetros para uma câmara da nossa dimensão de 

acordo com os valores de mercado e que, têm as melhores referências do ponto 

de vista de isenção, sendo isso o mais importante nesta matéria. ------------------ 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, e face ao processo de ajuste 

direto desenvolvido, com convite a Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados – 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Limitada, e perante a proposta 

apresentada pela referida Sociedade, nos termos da Lei, adjudicar à mesma pelo 

período de três anos, pelo valor global de vinte três mil e quatrocentos euros, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, cujo valor será dividido em prestações a 

pagar mensalmente no valor de seiscentos e cinquenta euros, a prestação de 

Serviços de Revisor Oficial de Contas, a fim de dar cumprimento ao estatuído no 

regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. --------- 

Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato a celebrar 

com a referida Sociedade. ------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA A PAGAR EM 

DOIS MIL E DEZOITO: ---------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dezanove de outubro de dois mil e dezassete, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que há um conjunto de instrumentos, sendo este um 

deles, que o município deve deitar mão no sentido de cativar mais gente para 

investir e viver na nossa terra, naturalmente que há outras questões e esta 

também é uma delas, daí que julga que o município sem pôr em causa 

naturalmente os seus equilíbrios financeiros, que deve tendencialmente 

aproximar-se dos valores mínimos permitidos por lei desta taxa. ------------------ 

Disse ainda que para decidirmos em consciência sobre esta matéria 

precisaríamos de mais um conjunto de elementos, nomeadamente, saber qual é a 
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média de receitas nos últimos anos, se a taxa que estamos a propor aponta no 

sentido de mantermos ou não o volume de receita da câmara, se o valor do 

património está estável, se tem evoluído ou não tem, porque só com um conjunto 

de variáveis dessa natureza podemos em consciência decidir se esta é a taxa que 

nos parece mais adequada, tendo solicitado que no próximo ano quando 

tivermos  que nos pronunciar sobre essa matéria o executivo nos faça chegar 

alguma informação complementar sobre os valores que estão em causa a 

tributar.--------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que que a sua intervenção também ia no sentido 

daquilo que disse o Senhor Vítor Vicente, lembrando que há quatro anos atrás 

foi aprovada uma taxa de zero virgula trinta por cento que só durou um ano, 

certamente que as verbas arrecadas não foram ou ficaram aquém do previsto, 

nesse sentido gostaria que o Senhor Presidente da Câmara desse mais 

informação sobre o assunto. ----------------------------------------------------------  

A Senhora Lurdes Bento disse que a taxa proposta é igual ao do ano passado, 

acrescentando que a redução dos vinte, dos quarenta e dos setenta euros, é já em 

si também um benefício municipal. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que tendencialmente de uma forma 

responsável a câmara irá até ao limite mínimo dessa taxa que é de zero vírgula 

trinta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Informando ainda que o valor tributável se manteve mais ou menos estável, 

sendo semelhante àquele que foi estabelecido para o ano de dois mil e dezassete, 

o qual já beneficiava das reavaliações efetuadas. Estamos a crer que a receita 

traduzida no orçamento para dois mil e dezoito seja sensivelmente a mesma, 

diria que será aproximadamente um milhão e duzentos mil euros, sendo que a 

aplicação do IMI familiar e a dedução fixa que funciona em simultâneo com a 

taxa, serão beneficiadas cerca de trezentos e cinquenta a quatrocentas famílias 

residentes no concelho. ---------------------------------------------------------------- 

Disse também que os elementos em falta podem ser sempre solicitados, 

prometendo que para o próximo ano terá o cuidado da proposta vir de facto 

mais substantiva a fim de se perceber melhor aquilo que os Senhores Vítor 

Vicente e José Duarte referiram. ------------------------------------------------------ 

Este é um valor que podemos suportar, ainda que estivéssemos tentados a baixar 

mais um pouco, achamos que seria mais responsável para já manter para dois 

mil e dezoito a taxa que praticamos em dois mil e dezassete, ela por si já um 

esforço muito significativo em termos de receita por parte da autarquia, 

digamos que é perfeitamente sustentável atendendo à realidade do valor 

tributável que estabilizou e atendendo aquela que é a realidade e a necessidade 

de termos receitas para o orçamento.-------------------------------------------------  

A Senhora Lurdes Bento informou que existe um benefício fiscal para as pessoas 

de baixo rendimento, rendimentos inferiores a dezasseis mil e duzentos euros 

anuais e os valores patrimoniais sejam inferiores sessenta e seis mil euros, essas 

pessoas têm uma isenção automática que esteve vigor no ano passado, bem 

como este ano, para as pessoas que reúnam esses dois requisitos, os prédios de 

habitação própria ficam isentos de pagamento de IMI. ----------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria com a abstenção dos membros 

Anadá Gomes, José Oliveira e José Duarte a proposta apresentada pela Câmara 

Municipal, que: --------------------------------------------------------------------------   

. Fixa o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula trinta 

e cinco 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. -------------------------------------------  
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. De acordo com o previsto no 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  

dezassete), 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: --------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de dezanove de outubro de dois mil e dezassete, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse não ir repetir o que referiu no ponto anterior, mas 

parte da fundamentação é praticamente o mesmo, que o município deve dar um 

sinal no sentido de que temos espaço e território, vivemos cá com muito mais 

com qualidade e algumas das coisas que nos são fundamentais só as 

conseguimos ter se formos mais, nomeadamente, na educação, saúde e outras 

coisas. Acha que também aqui se deve dar um sinal e crê que este não é um 

esforço financeiro muito grande, crê que estaremos a falar de cerca de cem mil 

euros, mas poder-se-ia fazer esse esforço e prescindir da totalidade da 

participação variável do IRS. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse não ter percebido o valor de quanto é que representa 

estes dois virgula cinco por cento de benefício aos munícipes que é igual ao que 

fica para a câmara municipal, discorda um pouco do que disse o Senhor Vítor 

Vicente, pois este benefício não vai contribuir para aqueles que menos ganham 

possam ter alguma coisa, quando nesta casa isto foi aprovado pela primeira vez 

o Senhor Presidente na altura dizia que bem beneficiava com isto era ele porque 

ganhava bem. -------------------------------------------------------------------------- 

Neste caso, a câmara se pensasse ainda dar o máximo aos munícipes ia 

beneficiar as pessoas que mais ganham, sendo que a maioria dos residentes paga 

pouco IRS e pouco beneficiaria, a sua intervenção era sentido de saber o 

montante do benefício e ao mesmo tempo o montante que fica para a câmara. – 

O Senhor Presidente da Câmara disse perceber as posições dos Senhores Vítor 

Vicente  e José Duarte, por vezes no meio é que está virtude, por vezes é tentado 

a concordar com aquilo que o Senhor Vítor Vicente diz dentro do ponto de vista 

que tratando-se de uma receita que estima cerca de cem mil euros estamos a 

falar de uma devolução de cinquenta mil euros aos contribuintes que pagam IRS 

no nosso concelho e se olharmos a essa variável perguntamos porque fazem 

sempre falta cem mil euros, para uma câmara de baixa densidade com um 

orçamento de cerca de onze milhões de euros faz sempre alguma falta 

entendamos, mas ainda assim é umas das receitas mais baixas que existe, é 

tentado a concordar com aquilo que o Senhor Vítor Vicente diz, por outro lado, 

revê-se naquilo que o Senhor José Duarte diz e do seu ponto de vista bem, acha 

que definitivamente abanar a bandeira de que Aljezur é um município com IRS 

zero não é fator de atratividade para as pessoas virem para cá residir.------------

Não se verificando mais nenhuma inscrição para o uso da palavra, submetido à 
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votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor 

dos membros Manuel Cristo, Lurdes Bento, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, 

Mara Duarte, José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, 

Emanuel Marreiros, Henrique Henriques e José Francisco Estevão, contra dos 

membros Vítor Vicente, Mónica Poitevin, José Cavaco e Eliezer Candeias e a 

abstenção dos membros Andá Gomes, José Oliveira e José Duarte, 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 
SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - PPI: --------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de catorze de novembro de dois mil e dezassete que acompanhava o 

documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido 

oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente começou por dizer que vai aprovar esta revisão para que 

o município não corra qualquer risco ser prejudicado de alguma forma por isto 

que nos está a acontecer. --------------------------------------------------------------  

Referiu que é com indignação que vê o que está a acontecer porque depois de se 

ter colocado em orçamento e crê que está aqui essencialmente a construção do 

quartel da GNR, crê também para além de estar a reparação do edifício da 

antiga escola, mas particularmente a construção quartel da GNR, que o Senhor 

Presidente da Câmara irá desculpá-lo, mas sente-se enganado porque o Senhor 

Presidente da Câmara disse-lhe que tinha conseguido financiamento, que o 

Estado central viesse finalmente investir em Aljezur, fazer um quartel para a 

GNR que há tanto necessitávamos e que tinha para isso assegurado um milhão e 

meio de euros, que o município tinha que disponibilizar o terreno  crendo que 

iniciou um processo de um loteamento para conseguir criar as condições legais 

para que a obra se realizasse isto era ponto assente. -------------------------------- 

Há um mês atrás antes das eleições ninguém tinha dúvida, se alguém tivesse a 

ousadia dizer que sito era uma farsa, estava a levantar calúnias, injúrias, coisas 

que não tinham qualquer fundamento, não é que um mês e tal depois da eleições 

somos confrontados com a notícia de que afinal o estado central não vai investir 

um cêntimo no quartel da GNR e que se a câmara não quer se penalizada pelas 

suas regras internas tem que fazer uma revisão  retirar daqui este dinheiro e do 

plano de atividades a intensão de fazer o quartel porque o dinheiro não vem, e a 

isto não pode deixar da manifestar a sua indignação, antes de mais porque o 

município estar a ser prejudicado e essa é sua principal indignação é por ver-nos 

amputados deste investimento assim de forma abrupta, a outra indignação é 

pelo de se sentir enganado e crê que que as gentes deste município se sentem 

enganadas porque lhes foi dito e não foi num panfleto qualquer, foi no 

orçamento da câmara que é um documento credível que íamos fazer este 

investimento e agora de um momento para o outra não se faz e não poderia 

deixar de manifestar aqui o seu profundo desagrado por isto, de se sentir 

engado, mas acima de tudo se sentir triste por este investimento não se realizar.   

O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao Senhor Vítor Vicente que o 

acompanha do ponto de vista de indignação, também o choca e também se 

sentiu enganado por este Governo, questionado se algum vez o Senhor Vítor 
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Vicente conseguirá dizer que se sentiu enganado por um Governo da sua cor 

política. ---------------------------------------------------------------------------------  

Que esta obra surgiu de uma indicação muito concreta do Estado português, da 

então Ministra da Administração Interna e depois corroborada pela Secretária 

de Estado, doutora Isabel Oneto,  com quem ainda trabalha este dossiê, da 

inscrição de setecentos e cinquenta mil euros em dois mil e dezassete ainda que 

não tivéssemos feito o contrato interadministrativo e em dois mil e dezoito a 

inscrição  de oitocentos mil euros para a concretização do quartel da GNR de 

Aljezur, que está decorrer uma revisão que irá à próxima reunião de câmara do 

loteamento por forma a permitir acomodar esta instalação da GNR e da Unidade 

de Controlo Costeiro, portanto desse ponto de vista para si também foi um logro, 

obviamente que não teve a oportunidade porque a Senhora Ministra se demitiu, 

mas teve a oportunidade de transmitir quer verbalmente que por escrito à 

Senhora Secretária de Estado, doutra Isabel Oneto, de que este ano vamos 

novamente inscrever a obra mas não com os valores que ela referiu o ano 

passado, vamos inscrever a obra para que a rúbrica fique aberta e a câmara não 

a dotará com esses valores, ela ficará apenas cabimentada e aberta para que 

seja assinado o contrato interadministrativo.----------------------------------------  

Esta obra está identificada e está rotulada como a primeira obra da 

Administração Interna necessária em todo o Algarve e espera que esta não seja 

uma forma traduzir austeridade conforme o Vereador Hélder Cabrita dizia na 

reunião de câmara, espera que no início do ano de dois mil e dezoito seja 

celebrado o contrato interadministrativo que tanto esperamos que venha a 

acontecer e que esta obra venha a ser de facto uma realidade durante o ano de 

dois mil e dezoito e dois mil e dezanove. ---------------------------------------------- 

De facto, era espectável que esta receita chegasse, não vai ser encaixada e para 

cumprimento da Lei das Finanças Locais temos de ter uma taxa de execução de 

oitenta e cinco por cento ou superior, se não fizéssemos esta modificação 

orçamental e como o Senhor Vítor Vicente disse traria o exercício orçamental da 

câmara para baixo o que não é nada de interessante para nós. -------------------- 

O Senhor José da Maria da Luz disse que é bom verificarmos que todos nós temos 

o direito à indignação, aliás ela foi ”legitimada” pelo antigo Presidente da 

República, doutor Mário Soares, que disse que todos os portugueses têm direito à 

indignação e aqui talvez seja verdade, tenha muita razão quando o Senhor Vítor 

Vicente o referiu, também queria dizer quantos milhões de portugueses não 

estarão indignados pelas falsas promessas do Governo do PSD-CDS/PP que não 

foram cumpridos, só fica à espera numa altura de crítica cerrada ao governo da 

nação, digamos, está à espera depois de tudo o que já ouviu, o PSD venha dizer, 

venha criticar nesta altura de seca que afinal se gastou muita água para 

extinguir os incêndios. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse estranhar que o Senhor Presidente da Câmara 

pusesse em causa que ele tivesse coragem de contrariar um Governo do seu 

partido quando estivessem em causa as questões do interesse do seu município, 

aliás estava convicto que o Senhor Presidente da Câmara já se tinha apercebido 

que ele ao longo dos anos várias vezes o tem feito, estranhando que agora 

duvidasse que o fosse capaz de o de fazer, sempre o fez quando julgou que era 

oportuno fazê-lo.----------------------------------------------------------------------- 

Há aqui uma grande preocupação de enaltecer os méritos do PS, o Senhor 

Presidente a Câmara já o tinha feito, o José Maria da Luz vem evocar o doutor 

Mário Soares, daqui a pouco elogiar o Engenheiro Sócrates por aquilo que fez 

pelo país, não o deixarão de o fazer dentro desta linha de raciocínio que estão a 

seguir, em vez de se falar da seca, estar-se a insinuar que o PSD provavelmente 

até ia criticar isso, gastar água a apagar fogos, coisa que o PSD nunca fez e crê 
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que nunca o irá fazer e se o fizer será o primeiro a dizer que fez mal, em vez de se 

insinuar se pegasse os factos concretos do que infelizmente aconteceu e que 

tentássemos corrigir para que futuramente não voltasse a acontecer em torno de 

matérias tão graves aquilo que aconteceu este ano, também lhe apetecia dizer 

que da parte do PSD já houve atitudes que não foram as melhores para o 

concelho de Aljezur, mas apetecia perguntar-lhes dos poucos investimentos  

públicos estruturantes no nosso concelho que têm sido feitos ao longo dos anos 

qual deles foi iniciado por um governo do PS, sabendo que um outro foi 

terminado, se foi a escola secundária, o centro de saúde, este concelho que é tão 

simpático com o Partido Socialista, o Partido Socialista não lhe faz o 

contraponto de investir no concelho à medida da simpatia das gentes de Aljezur 

têm para com o Partido Socialista.----------------------------------------------------  

A Senhora Lurdes Bento disse que na sequência de já foi dito, manifesta a sua 

tristeza pelo adiamento desta obra, uma obra tão importante para Aljezur, pela 

falta de condições em que trabalham todos os militares dia e noite, sendo de 

lamentar que cada ano que passa vamos adiando uma coisa que já era urgente 

ontem. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco referindo-se ao consumo de água, disse que também 

estamos nessa onda e isto foi um período que possivelmente se vai repetir cada 

vez mais e governar é prevenir como tem dito várias vezes, não é à ultima hora 

que nós resolvemos os problemas, fecha-se as torneiras, baixa-se a pressão, não 

se gasta água e agora há muitas maneiras de utilizar isso e de tomar medidas 

para que não se gasta tanta água ou tenhamos água suficiente, no caso de 

Aljezur por exemplo, a barragem das Cercas que se fala há muito tempo.--------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que não havia sido o Senhor Vítor Vicente 

que percebeu mal, ele é que se explicou mal, sabe perfeitamente que quando se 

trata de entre escolher entre PSD e Aljezur, escolhe sempre Aljezur e tem 

escolhido sempre Aljezur, sabe disso perfeitamente e que de alguma forma tem a 

tradição de escolher sempre Aljezur, em relação às obras sabe por razões 

políticas queira levar a comparação mais além, deixando essa discussão para 

outra oportunidade.-------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento perguntou qual o local escolhido para a construção do 

quartel da GNR? ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que seria na Barrada. ----------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda revisão ao 

Orçamento e plano Plurianual de Investimentos – PPI. ----------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: --------------------------- 

“Os membros eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ao abrigo do ponto um do 

artigo quadragésimo-terceiro do Regimento de Assembleia Municipal, vêm 

apresentar a seguinte declaração de voto: ------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto quatro, “Segunda Revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimento - PPI”, votamos a favor para que seja garantido o 

cumprimento da lei. ------------------------------------------------------------------- 

No entanto, como aljezurenses, repudiamos a retirada no Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimento - PPI do valor de cerca de um milhão e meio de euros 

destinado a diversas obras estruturantes para o concelho, entre elas a 

construção do prometido quartel da GNR. ------------------------------------------- 

Esta coligação faz notar que na actual conjuntura em que o governo PS 

proclama que a austeridade terminou e anuncia constantemente a existência de 

verbas para tudo e para todos, esse mesmo governo castiga o concelho de Aljezur 

com corte no investimento. ------------------------------------------------------------ 

Estamos mais uma vez perante um caso de falsas promessas. ---------------------- 
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Aljezur, vinte três de novembro de dois mil e dezassete. ----------------------------- 

Os eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT. ------------------------------------------ 

Vítor Manuel das Encarnação Vicente, José de Oliveira Cavaco e Mónica 

Poitevin.” ------------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 
COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ALJEZUR, PELAS 

REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO ESCOLA DE ALJEZUR, AOS ALUNOS 

DOS JARDINS DE INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO 

ENSINO BÁSICO, NO ANO LETIVO DE DOIS MIL E DEZASSETE/DOIS MIL E 

DEZOITO: ------------------------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de catorze de novembro de dois mil e dezassete, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a comparticipação ao 

Agrupamento de Escolas Aljezur, pelas refeições servidas no refeitório escola de 

Aljezur, aos alunos dos Jardim de Infância e das Escolas do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, no ano letivo de dois mil e dezassete/dois mil e dezoito-------------- 

  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
ELEIÇÃO DOS MEMBROS PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE: --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que de acordo com o disposto no 

artigo oitenta e tês da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 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 referida Assembleia Intermunicipal, 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. ------------------------------------------------------------------- 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte 

proposta, designada por lista A: ------------------------------------------------------ 

“ELEIÇÃO DE MMEBROS PARA INTEGRAREM A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL 

DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE -------------------------------- 

Lista apresentada pela Coligação Democrática Unitária (C.D.U.) ------------------ 

Membros efetivos ---------------------------------------------------------------------- 

José António Duarte ------------------------------------------------------------------- 

José Fernando Landeiro de Oliveira --------------------------------------------------- 

Suplente -------------------------------------------------------------------------------- 

Andá de Filipitsch Gomes ------------------------------------------------------------- 

Aljezur vinte e três de Novembro de dois mil e dezassete. --------------------------- 

Os membros eleitos pela C.D.U. ------------------------------------------------------- 

José António Duarte, José Fernando Landeiro de Oliveira e Anadá Gomes.” ------ 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta, designada por lista 

B: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

“ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSEMBLEIA 

INTERMUNICIPAL DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DE ALGARVE ----------- 

Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, de 

acordo com o disposto do artigo octogésimo-terceiro da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, propõem a lista com os 

seguintes membros, para fazerem parte da Assembleia Intermunicipal: ----------- 

- Manuel Alberto Santinhos Cristo – efetivo; ----------------------------------------- 
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- Maria Emília Campos Chaparro Rosendo – efetivo--------------------------------- 

- Maria de Lurdes Afonso Bento – suplente. ------------------------------------------ 

P’(s) da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista, -------------------- 

Lurdes Bento. --------------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte e três de Novembro de dois mil e dezassete.” ------------------------- 

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 – seis votos; ---------------------------------------------------------------------  

Lista B – nove votos. ------------------------------------------------------------------- 

Face ao resultado da votação, de acordo com a aplicação do método de Hondt, 

foram eleitos como efetivos para integrar a Assembleia Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, os seguintes membros: ------------------- 

- Manuel Alberto Santinhos Cristo. --------------------------------------------------- 

- José António Duarte. ----------------------------------------------------------------- 

Como suplente o seguinte membro: --------------------------------------------------- 

- Maria Emília Campos Chaparro Rosendo. ------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE  
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XXIII CONGRESSO 

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: ------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que no dia nove do próximo mês de 

dezembro vai realizar-se em Portimão o XXIII 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 em representação das Juntas de Freguesia do Município, 

eleito em sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta: ----------------------- 

“ELEIÇÃO DO PRESIDENTDE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XXII CONGRESSO DA 

ANMP ----------------------------------------------------------------------------------- 

Os membros do Partido Soarista, na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem o 

Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, para participar no XXIII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a realizar a nove 

e dez de Dezembro, no Algarve, em Portimão. --------------------------------------- 

P’(s) da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista, -------------------- 

Lurdes Bento. --------------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte e três de Novembro de dois mil e dezassete.” ------------------------- 

A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezoito votos 

registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a seguinte 

votação: ---------------------------------------------------------------------------------  

Votos a favor – treze. ------------------------------------------------------------------ 

Votos brancos – cinco. ----------------------------------------------------------------- 

Assim, foi eleito como delegado XXIII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, o Senhor José Francisco da Conceição Estevão, 

Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira. --------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO   
DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR PARA INTEGRAR A MODALIDADE 

ALARGADA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR:  

Presente à reunião o e-mail, de oito de novembro de dois mil e dezassete, da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que o mesmo tinha sido oportunamente remetido a todos os 

membros da Assembleia, o qual fica arquivada em pasta própria. -----------------

A Senhora Mónica Poitevin disse não ter ninguém para a presentar e que o nome 
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Hélio Diogo enviado no e-mail da CPCJ não é fundamentado e julga que tendo 

em conta as suas competências, deveria haver mais informação sobre o cidadão 

proposto, não pode votar, a escolha da pessoa tem que ser feita com fundamento 

tendo em conta a CPCJ tratar de assuntos tão delicados que envolvem crianças e 

jovens. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Partido Socialista foi apresentado a seguinte proposta: ----------------------- 

“ELEMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A COMISSÃO ALARGADA DA 

CPCJ ------------------------------------------------------------------------------------ 

De acordo com a alínea l), do ponto número um do artigo décimo-sétimo da Lei 

cento e quarenta e dois barra dois mil e quinze, de oito de setembro, a 

Modalidade Alargada das CPCJ é constituída por “quatro cidadãos eleitores, 

preferencialmente com especiais conhecimentos, ou capacidades para intervir na 

área das crianças e jovens em perigo, designados pela Assembleia Municipal”. --- 

Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal, propõem para 

substituir a cidadã, Maria Nazaré da Luz, nomeada anteriormente pela 

Assembleia Municipal, o cidadão eleitor Hélio Diogo Peres de Oliveira, com CC 

número catorze milhões cento e três mil novecentos e setenta e um zeroZZcinco e 

eleitor neste concelho. ----------------------------------------------------------------- 

P’(s) da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista, -------------------- 

Lurdes Bento. --------------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte e três de Novembro de dois mil e dezassete.” ------------------------- 

O Senhor José Carlos Silva disse que o Hélio é bombeiro e que existe no corpo de 

bombeiros uma escola de cadetes e infantes sendo ele um dos cinco responsáveis, 

sendo considerado por todos uma pessoa de confiança. ----------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que a Senhora Lurdes Bento deve ter mais alguns 

esclarecimentos, certamente que o nome proposto não foi em vão, mas com 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que é pessoa que quase todos os eleitos do Partido 

Socialista conhecem e por ser uma pessoa que está ligada aos bombeiros e que 

trabalha com crianças, tem um conhecimento dos jovens que fazem parte dos 

cadetes e saber as características das crianças que era pessoa que tem uma 

apetência para fazer parte desta Comissão de Jovens. ------------------------------ 

O Senhor Henrique Henriques disse que o Hélio um jovem com vinte e pouco 

anos, neste momento é um dos responsáveis pela escola de cadetes e infantes dos 

bombeiros que tem cerca de cinquenta e poucos elementos com menos dezoito 

anos, também é tripulante de ambulância de socorro, quando há emergências 

com crianças ele é um dos tripulantes que vai fazer esses serviços, também 

treinou equipas jovens no JCA, foi recentemente eleito para a Junta de Freguesia 

de Aljezur, também foi militar nas forças especiais. --------------------------------- 

A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezoito os 

votos registados, o que coincide com o número de votantes, tendo-se obtido a 

seguinte votação: ---------------------------------------------------------------------- 

- Votos a favor – dezoito. -------------------------------------------------------------- 

Assim, foi designado para integrar a Modalidade Alargada Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens de Aljezur, o cidadão eleitor, Hélio Diogo Peres de Oliveira.  
 

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, com excepção 
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das que foram tomadas por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação 

por braço levantado. ------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: ---------------------------------------------------------------------

E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi declarada 

encerrada a sessão pelas vinte e duas horas trinta e cinco minutos do dia vinte e 

três de novembro de dois mil e dezassete, 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 

_________________________________________ 

 

 


