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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quinta sessão ordinária de 2017 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 21 de dezembro de 2017 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 00:28 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, 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, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João 

Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Johannes Alexander Schydlo, substituído por José Almeida da Silva 

 

 

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 totalidade dos 

membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 

aberta a sessão pelas 20:40 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Johannes Alexander Schydlo, o 

qual apresentou e-mail datado de vinte e nove de novembro de dois mil e 

dezassete, informando a impossibilidade de estar presente na sessão,  por 

se encontrar ausente do país, pelo que, nos termos dos artigos 

septuagésimo-oitavo  e septuagésimo-nono, da Lei cento e sessenta cinco 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco 

traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído pelo 

elemento a seguir na lista de candidatos do Partido Socialista, José 

Almeida da Silva. ---------------------------------------------------------------- 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: Tendo sido apresentada por escrito a respetiva 

justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta 

dada pelo Senhor Carlos Manuel Rosa Vieira, à sessão de vinte e três de 

novembro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: --------------------------- 

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia sete de setembro de dois 

mil e dezassete, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente enviada aos membros. ------------------------------------------ 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao abrigo 

do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Maria de Lurdes 

Afonso Bento, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mara Alexandra Lourenço 

Duarte, José Fernando Landeiro de Oliveira, Mónica Vanessa Poitevin, José 

António Duarte e Eliezer João Candeias, por não terem estado presentes na 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia vinte três de 

novembro de dois mil e dezassete, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez 

que a mesma tinha sido oportunamente enviada aos membros. -------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao abrigo 

do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros José Almeida da 

Silva e Carlos Manuel Rosa Vieira, 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 dezanove mil duzentos e 

sessenta e cinco, de trita e um de outubro de dois mil e dezassete, enviando 

Relatório Complementar da Certificação Legal das Contas do Município de 

Aljezur, referente ao exercício de dois mil e dezasseis. ------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, informação número nove mil setecentos e 

três, de vinte e sete de novembro de dois mil e dezassete, referente à autorização 

prévia genérica de compromissos plurianais por parte da Câmara Municipal 

para o ano de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------- 

– de Cleonice Fogaça Duarte, João Pedro T. Batista e Natércia Fogaça Duarte, 

carta de vinte e um de novembro de dois mil e dezassete, enviado cópia de 

comunicação dirigida ao Presidente da Câmara Municipal de Aljezur acerca da 

localização/construção do Quartel da GNR. ------------------------------------------ 

- de Instituto Nacional de Estatística, e-mail  de  catorze  de  dezembro  de  mil  e 
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dezassete, enviando um conjunto de informação estatística sobre o Município de 

Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de catorze de 

dezembro de dois mil e dezasseis, enviando resposta do Governo à pergunta 

sobre a preservação do património cultural do Algarve e reforço do 

financiamento da Orquestra Clássica do Sul. ---------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: --------------------  

O Senhor Vítor Vicente perguntou como estamos sobre o plano de pormenor do 

Vale da Telha. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que no âmbito da pergunta do Senhor 

Vítor Vicente é bom que façamos aqui um ponto de situação e possamos fazer 

algum histórico de toda esta questão, senão vejamos, o Plano de Ordenamento 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina que foi publicado 

pela Resolução do Conselho de Ministros número onze traço B barra dois mil e 

onze, de quatro de fevereiro, veio estabelecer na altura contra a vontade de 

Município que a construção no Vale da Telha fosse sujeita a autorização prévia 

por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, na altura ICNB, 

essa entidade desde então emitiu sempre pareceres desfavoráveis a todas as 

pretensões que se localizam no Vale da Telha, alegando que a mesma deveria ser 

obrigatoriamente sujeita a um plano de pormenor, estamos em dois mil e onze. - 

Cientes de que o aglomerado urbano do Vale da Telha independentemente da 

publicação desta Resolução do Conselho de Ministros que já referiu necessitaria 

sempre de um instrumento de gestão territorial, em de novembro de dois mil e  

dez a câmara já havia celebrado com a extinta Parque Expo um contrato 

respeitante à assessoria técnica para a elaboração de planos de pormenor em 

Vale da Telha, muito antes de isto ter acontecido, recorde-se que havia legislação 

assinada ainda no tempo do Engenheiro Guterres que apontava nesse sentido. --  

Acontece que durante o ano de dois mil e onze a câmara viu-se na contingência 

de rescindir o contrato celebrado com a Parque Expo, uma vez que a Parque Expo 

ignorou completamente orientações prestadas pela câmara municipal, bem 

como, ignorava o memorando que havia sido assinado com o Governo de então, 

o trabalho que realizaram não ia no sentido da defesa do interesse público, era 

um trabalho que prejudicaria todos os proprietários, os cidadãos e a autarquia 

ao ponto de violar os termos de referência que a própria Parque Expo havia 

elaborado em sede visão estratégica e que foram executados por essa empresa, os 

custos indemnizatórios seriam de facto astronómicos, uma vez que as opções 

apresentadas obrigariam a centenas de demolições em Vale da Telha e há 

impossibilidade de construir em parcelas de terreno legalmente constituídas e 

intocáveis do ponto de vista do direito urbanístico fosse por quem fosse até aos 

dias de hoje, o Estado não suportaria obviamente nenhum tipo de indeminização 

nesta matéria. -------------------------------------------------------------------------- 

Em janeiro de dois mil e doze a câmara municipal celebrou como é do 

conhecimento público, de acordo com a lei, com o Senhor José Inácio dos Santos, 

que é o maior proprietário do Vale da Telha, um contrato para a elaboração do 

plano de pormenor. --------------------------------------------------------------------  

Conseguimos acertar com a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território 

o quadro de referência para definição das necessidades construtivas que vão ser 

utilizadas em Vale da Telha, que salvaguardará aquilo que será a definitiva 

legalização daquele loteamento, permitindo a construção nas parcelas urbanas 

legalmente constituídas e que nunca foram postas em causa e que constituem 

direitos adquiridos dessas pessoas, bem como, a possibilidade do aproveitamento 
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turístico através da implementação de núcleos de desenvolvimento turístico em 

Vale da Telha, nomeadamente, de hotéis de acordo com o PROT, sendo superiores 

a cinco estrelas e deste ponto de vista este contrato de planeamento salvaguarda 

e isso sempre interessou à câmara e aos proprietários de lotes de terreno, mas 

não devemos esquecer que o Estado não se pode demitir das suas funções, e os 

próprios tribunais ao fazerem a hasta pública duma massa falida comprada por 

uma determinada pessoa que é o maior proprietário do Vale da Telha, ao fazer 

isso criou expetativa porque estava a vender propriedade urbana à pessoa a 

quem viemos a concretizar este contrato de planeamento. ------------------------- 

A equipa técnica do plano está neste momento a concluir a proposta que seguirá 

os trâmites estabelecidos na lei e aceitamos aqui uma crítica que pode ser a da 

morosidade, mas que lhe parece que por tudo aquilo que disse está perfeitamente 

justificada e é perfeitamente percetível. ----------------------------------------------   

Já foi entregue pela equipa as peças desenhadas da proposta do plano, as peças 

desenhadas do processo de operações de transformação fundiária, o relatório e 

os anexos, o regulamento e anexos e o relatório ambiental, falta entregar o 

programa de execução, o modelo de distribuição de benefício e encargos, o plano 

de financiamento, o relatório de indicadores qualitativos e quantitativos, a ficha 

de dados estatísticos e planta de unidades de execução. Logo que isto seja 

entregue, serão realizadas as reuniões necessárias na câmara para que esta 

proposta de plano seja enviada para a CCDR Algarve. ------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente agradeceu as explicações dadas pelo Senhor Presidente 

da Câmara, dizendo que mais do que uma crítica é uma preocupação. ------------ 

O Senhor Eliezer Candeias perguntou como está a variante para a Vila de 

Aljezur, porque é necessária e é desgastante no verão devido à morosidade em 

atravessá-la, além da ponte não ter sofrido alterações para os peões face ao 

aumento de tráfego que se verifica, pensa que é um imperativo a realização 

desta obra. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a variante de Aljezur já teve vários 

traçados, o último projeto que previa a construção dessa variante foi aprovado 

pela câmara municipal já há algum tempo atrás, uma proposta que tinha a ver 

com a construção de um viaduto paralelo à ribeira, o projeto da variante 

quando ela se fizer nunca será apreciado por todos, hão-de haver sempre 

pessoas a defender soluções diversas. ------------------------------------------------- 

Esta variante é uma infraestrutura rodoviária que está identificada no topo das 

prioridades e quando a Infraestruturas de Portugal não tem dinheiro para fazer 

um simples passadiço junto à ribeira de Aljezur, acha que quanto à variante 

estamos entendidos, devendo a câmara e a assembleia municipal continuar a 

lutar por ela, e não deixar cair esse processo na expetativa que um dia essa 

variante possa ser feita, está muito cético quanto a isso, seja qual for o Governo 

que esteja a dirigir a República. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Cavaco disse que o loteamento do Vale da Telha foi aprovado pelo 

alvará um de mil novecentos e setenta e sete, vinte anos depois o Governo do 

Senhor Engenheiro Guterres quis passar por cima de todas as dificuldades e 

decretou através da publicação Decreto trinta e quatro barra noventa e sete, de 

dezassete de julho, tentou de uma forma expedita de resolver essa situação, 

tendo efetuado a leitura do mesmo. -------------------------------------------------- 

Mais força do que isto não pode crer que alguém pudesse dar, porque é que não 

andaram, porque não quiseram, quando as coisas não se aproveitam de início 

depois chegamos a isto e as coisas eternizam-se. ------------------------------------ 

A Senhora Lurdes Bento perguntou se em relação aos elementos que faltam 

entregar pela equipa, deram algum prazo para entrega dos mesmos e qual é 

prazo que a CCDR tem para emitir o seu parecer? ----------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara disse que de acordo com a informação da equipa 

do plano, esses elementos poderão ser entregues até ao final do ano ou durante 

o mês de janeiro, após análise pela câmara municipal, o envio para a CCDR 

ocorrerá logo após que esteja reunida toda a documentação necessária e de 

acordo com o RGIT, a CCDR tem vinte dias para analisar, elaborar uma ata de 

conferência procedimental e disponibilizá-la na plataforma, depois produz o seu 

parecer final em quinze dias, havendo depois um período de concertação, 

seguido de um período de discussão pública onde será também analisado o 

relatório ambiental e feita a versão da proposta final do plano que será 

aprovada pela assembleia municipal. ------------------------------------------------ 

Quanto ao que foi dito pelo Senhor José Cavaco não o está a contrariar, conhece 

perfeitamente o que acabou de ler, se isso que foi publicado em Diário da 

República permitisse de uma forma expedita o que o Senhor José Cavaco quis 

aqui traduzir e deixar bem claro, não tem menor dúvida que alguém na altura, o 

Presidente Manuel Marreiros e a sua equipa teriam resolvido o problema de 

imediato. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: ---------------------------------------------- 

O Senhor José Vicente falou acerca de uma fuga de água nas casas de banho do 

mercado municipal de Aljezur que se verifica há cerca de um mês e ainda não foi 

reparada. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que se o Senhor José Vicente tem esse 

problema sinalizado há um mês, enquanto munícipe responsável já o deveria ter 

sinalizado à câmara, que mandará verificar o que está a acontecer, agradecendo 

de qualquer das formas a sua informação. ------------------------------------------- 

O Senhor Manuel Marreiros, ex-presidente da Câmara Municipal, disse que em 

virtude de se ter falado no Vale da Telha e sobre um Decreto de mil novecentos e 

noventa e sete do Governo do Engenheiro Guterres, informou que na sequência 

desse Decreto foram feitas reuniões com o ICN e a CCDR e foi acordado no 

âmbito das três instituições, câmara, CCDR e ICN, que o ICN elaboraria a 

proposta de reconversão do Vale da Telha e o ICN apresentou duas soluções, a 

câmara optou pela que era a menos gravosa, porque uma delas impunha de 

demolição de centenas de construções e limitava a construção a uma pequena 

parte do Vale da Telha. ---------------------------------------------------------------- 

A câmara respondeu com a sua opção e nunca mais obteve resposta à mesma, 

reuniu com a CCDR e com o ICN muitas vezes, escreveu abundantemente para o 

presidente do ICN, para os membros do Governo, estamos a falar de mil 

novecentos e noventa  e oito, entretanto mudou o Governo, sempre que mudam 

os Governos, mudam os membros do Governo, os Secretários de Estado, tem que 

se recomeçar tudo de novo, na altura entrou para Ministro do Ambiente, o 

doutor Luís Nobre Guedes, o qual teve uma atitude lamentável neste processo, 

porque enquanto estávamos a reunir para tratar deste assunto, o Senhor 

Ministro Nobre Guedes manda fazer uma auditoria à câmara por causa do Vale 

da Telha, o que é estranhíssimo. ------------------------------------------------------ 

Foi a pedido da câmara, com deliberação da assembleia municipal que foi pedida 

a declaração crítica de conversão e recuperação urbanística, exatamente porque 

sabiam que responsabilizava o Governo para encontrar uma solução, mas 

sabemos o que é que assusta os Governos relativamente a factos que acontecem 

em áreas protegidas, todos eles querem fugir de uma solução para o Vale da 

Telha, porque sabem que no dia em que isso for aprovado vão cair todas as 

associações ambientalistas em cima do Governo. ------------------------------------ 

Foi por indicação do Governo,  na altura o  Secretário de Estado Humberto Rosa,  
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que fizeram o contrato com a Parque Expo para elaborar o plano, mas a Parque 

Expo não dava resposta aos termos de referência que foram acordados com a 

câmara, mas sim às instruções do Secretário de Estado. Se o contrato é com a 

câmara é com a câmara que a Parque Expo tem que se entender, não é com a 

interferência política do Senhor Secretário de Estado e fez bem a câmara em 

acabar com esse contrato. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Engenheiro Guterres na altura desse Governo ficou convencido que 

queria fazer isso, porque foi a pedido da câmara, porque em conformidade com 

essa declaração de área critica de reconversão e recuperação urbanística, a 

câmara tinha a possibilidade de fazer expropriações, tinha a possibilidade de 

interferir mais no território no sentido de encontrar as melhores soluções e 

eventualmente também tinha mais possibilidade de financiamento, porque o 

Governo estava empenhado em resolver o assunto. ---------------------------------   

A Senhora Cleonice Duarte disse que ela e sua família venderam à câmara um 

terreno situado na Barrada, julgando ser para uma urbanização para habitação 

social e uma envolvente com espaço verde, na altura houve um acordo entre a 

câmara e proprietários do terreno, tendo a câmara dado em troca de cinco lotes, 

porque não tinha dinheiro para comprar o referido terreno e agora qual é sua 

admiração ao ver uma proposta de alteração ao loteamento para a construção 

de um quartel da GNR, o qual deve ser de grande volumetria pela área de irá 

ocupar, retirando muita habitação e alterando o aspeto urbanístico da zona, 

quando já existe nas proximidades o Intermarché, vários serviços e 

equipamentos. -------------------------------------------------------------------------- 

Os lotes que possui naquele local serão desvalorizados, porque não pode vender 

um lote para habitação com a GNR em frente, porque tira a privacidade de quem 

quer habitar ali, estar sossegado e não ficar exposto ao ruído resultante da 

atividade operacional da GNR, além de achar que fica feio a nível urbanístico, 

porque vai eliminar um espaço que estava harmonioso, porque estes 

equipamentos deveriam ser localizados na periferia, porque a GNR tem que se 

mexer rapidamente e há o barulho das sirenes. -------------------------------------  

Pediu à assembleia e à câmara que pensassem numa alternativa de localização 

do quartel da GNR, por achar que há terrenos há volta de Aljezur com melhor 

enquadramento. -----------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Câmara disse que tem a maior estima pela doutora 

Cleonice e percebe perfeitamente a questão, à câmara compete colocar o 

interesse público acima do interesse privado, leu a sua carta, que sabe também 

ter sido envia à assembleia municipal, que foi a mesma que foi enviada em sede 

de discussão pública. ------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao negócio que diz ter feito com a câmara, não existe na câmara 

nenhum documento que o diga, não obstante aquele negócio tivesse sido feito, o 

terreno não pudesse ser utilizado para outra situação qualquer, no ponto vinte e 

cinco da sua carta quando diz: “Por outro lado, o projeto, a partir do momento 

em que foi aprovado, definiu o potencial de valorização dos lotes que foram 

criados, em especial os lotes da família dos interessados, localizados numa área 

de grande visibilidade e tranquilidade por força do plano que ali privilegiava, 

unicamente, a construções de habitações e relegando edifícios, de maior 

volumetria e de acesso público em geral, para a Rua dos Bombeiros”, isto dá a 

sensação que parece que este loteamento foi feito de propósito para si, quando 

diz que agora o seu interesse privado é tolhido e os lotes estão a perder valor e 

depois diz no ponto vinte e seis: “Acontece que, agora, a autarquia pretende 

ignorar as expetativas, direitos e interesses que, após negociações, se 

consolidaram nas esfera jurídica dos interessados e da sua família”, não houve 

nenhum negócio com a autarquia que permitisse, que consolidasse, escrevesse ou 
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trouxesse para a esfera jurídica aquilo que diz em relação a esta matéria e com 

isso desvalorizando o património da interessada e da sua família, isto é a 

questão imobiliária. -------------------------------------------------------------------- 

Aceita que a Senhora Cleonice e a sua família venham apelar à assembleia 

municipal e à câmara municipal que votou esta aprovação por unanimidade, 

entende que desse ponto de vista façam de facto aquilo que estão aqui a fazer 

hoje, depois isto obrigaria a outra questão quem tem a ver com a aquisição de 

terrenos quando a câmara os tem, isso é uma boa localização. -------------------- 

Terminou dizendo que, se porventura existiu uma desvalorização em relação a 

todo este negócio que desenvolveu à altura com a câmara municipal de Aljezur, 

isso já há muito tempo que foi violado, desde o momento em que foi construída a 

Escola EBI/JI de Aljezur. --------------------------------------------------------------- 
 

INTERVALO: – Pelo Senhor Presidente da Mesa foi proposto e aceite pela 

Assembleia, um intervalo de dez minutos. -------------------------------------------- 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a ausência 

do membro Henrique Manuel Ramos Henriques. ------------------------------------ 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: ------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, a 

qual fica arquivada em pasta própria. -----------------------------------------------  

A Senhora Anadá Gomes manifestou o seu agrado por ter vindo mais uma 

médica para Aljezur, a sua questão tem a ver com o arrendamento de um Tê zero 

que vai custar oitocentos e cinquenta euros por mês à câmara. Como se disse que 

não vão comprar mais terrenos porque têm terrenos para pôr GNR, 

perguntando se câmara não tem casas? ---------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte congratulou-se com algumas das ações que foram 

desenvolvidas, o ponto que vai incidir é a sinalização vertical e horizontal da 

estrada que vai das Alfambras limite do concelho, mas em relação ao estado do 

seu pavimento que está muito degradado, tendo sido feita em mil novecentos e 

noventa e três, pensa que deveria dentro do possível se fazer uma intervenção no 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à ribeira de Aljezur preocupa-o o estado em que esta se encontra, os 

arbustos estão e crescer é há árvores no seu leito e nas margens, parece-lhe que 

é uma situação preocupante em caso de cheias, gostando que fosse prestada 

alguma informação. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão colocada para o apoio à 

médica, disse que a câmara não tem neste momento nenhuma casa em condições 

para atribuir à médica em causa, todos podemos achar que é um esforço 

financeiro que se está a fazer para ter uma médica que permita que as cerca mil 

duzentos/mil e trezentos pessoas que não tinham médico de família agora o 

tenham. --------------------------------------------------------------------------------- 

A situação foi-nos colocada de um momento para o outro pela ARS e não 

podíamos dizer que não, porque o que nos interessa é o serviço público, se os 

oitocentos e cinquenta euros são caros o que é certo é que foi a única habitação 

que encontramos, fomos todos da mesma opinião no executivo, e ficou decido 

que teríamos que de tentar baixar este valor, fizemo-lo e não conseguimos neste 

mês que mediou essa tentativa e não conseguimos, porque na Vila de Aljezur, a 

maior parte das casas estão afetas a alojamento local, o contrato que se fez 
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obriga a que a cada uma das prestações retidos vinte e cinco por cento para as 

finanças, a casa estava toda mobilada, assegurando água, luz, telefone, internet, 

independentemente de acharmos caro ou barato. ----------------------------------- 

Aproveitamos a política que foi incentivada de trazer médicos até à província, 

neste momento estamos preocupados é em mantê-la cá, o que nos importa agora 

é rentabilizar o Centro de Saúde de Aljezur e ao abrigo dessa mesma medida 

trazer um fisioterapeuta porque instalamos lá os aparelhos de fisioterapia, há 

uma sala que está perfeitamente equipada e que não está operacional porque 

não existir um fisioterapeuta. --------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão que o Senhor José Duarte a sinalização vertical e 

horizontal, disse que as câmaras municipais aceitaram que as estradas regionais 

fossem transferidas para a sua dominialidade, não as deixaram em condições, a 

estrada está má desde as Alfambras e até ao limite do concelho, são milhões e 

milhões de euros se tivermos de repor todo aquele pavimento, gostariam de o ter 

feito, mas o que têm feito e fizeram foram saneamentos pontuais para que se 

pudesse fazer esta sinalização, a seu tempo provavelmente porque temos 

capacidade de endividamento discutiremos isso na câmara e se de facto termos 

de contrair algum empréstimo para resolver algumas situações que estão há 

muito sinalizados, que é esse tapete, a estrada que para a Arrifana e a estrada 

para a Praia da Amoreira, são situações que do nosso ponto de vista são 

gritantes e que precisam reflexão e vamos ver custos e a capacidade de 

endividamento que temos para contrairmos empréstimos para estas obras. ------ 

Quanto à ribeira de Aljezur não sendo uma competência do Município, porque 

essa competência é da ARH, podemos atuar dentro do limite urbano da ribeira, e 

queremos fazê-lo, a ideia é mesmo essa e é nesse sentido que apontamos de fazer 

essa limpeza. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento em relação à questão do arrendamento da casa 

esclareceu que se o argumento para o valor da renda foi o facto de ser feita a 

retenção na fonte dos vinte e cinco por cento da renda foi uma falsa questão, 

porque esse valor é  a titulo de imposto para deduzir no imposto que a pessoa 

venha a pagar, se é um particular podia ter optado mesmo a câmara sendo um 

organismo com contabilidade organizada mas o particular não estava obrigado 

a fazer a retenção na fonte, foi uma opção que a pessoa fez porque o pode fazer, 

mas não o estava obrigado. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse concordar que se apoiem algumas profissões em que 

o concelho está carenciado e onde as necessidades são evidentes, não vai falar no 

valor da renda que crê que é indiscutível elevado, mas crê que o Município 

deveria de ter um regulamento onde estivessem definidas as regras em que se 

poderia apoiar este tipo de situações. Acha bem que tenha apoiado a vinda da 

médica, à parte do valor do arrendamento em causa. -------------------------------  

O Senhor José Oliveira agradeceu o apoio prestado ao Grupo Desportivo 

Odeceixense, porque sem o apoio da câmara não teriam conseguido fazer a obra.  

O Senhor Presidente da Câmara disse que esta questão dos vinte e cinco por 

cento se a Senhora Lurdes Bento o diz é porque é assim, acha que não nos 

devíamos deixar embalar por esta questão dos oitocentos e cinquenta euros, 

para si é muito mais importante ter uma médica que veio ocupar-se de mil 

duzentos/mil e trezentos aljezurenses que dependiam do Serviço Nacional de 

Saúde. -----------------------------------------------------------------------------------  

Que vão tentar arranjar uma casa mais barata, o que disse foi que a câmara não 

tem nenhuma casa em condições de colocar a médica, não disse que não tem 

casas, não temos é uma casa em condições de lá colocar a médica, todos os dias 

decidimos e temos de fazer escolhas e neste momento não damos só respostas do 

ponto de vista institucional e na substituição que fazemos diariamente  a muitas 
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que são da competência do estado central e da administração central. ----------- 

Relativamente à questão do Senhor Vítor Vicente quando diz de criar um 

regulamento, sim, fazia algum sentido, a questão é que estes regulamentos 

podem até existir, o problema é que estamos dependentes da boa vontade dos 

médicos, dos enfermeiros e dos fisioterapeutas querem vir para cá. --------------- 

A Senhora Lurdes Bento felicitou a câmara por mais um evento do Festival da 

Batata Doce, por excelente evento que teve, pela sua beleza, os stands este ano 

davam uma visibilidade do espaço mais bonito, mais enquadrado, aquele espaço 

exterior esteve muito harmonioso com o espaço musical, os comes e bebes, dando 

os parabéns por mais uma vez ter sido um êxito este festival. ---------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras da Senhora Lurdes Bento, 

dizendo que pelo menos fizeram por isso, agradecendo também as palavras do 

Senhor José Oliveira, dizendo que neste momento o Grupo Desportivo 

Odeceixense é uma das associações que neste momento melhor está a trabalhar 

no nosso concelho e isso é importante e essa também é a nossa obrigação, de 

facto foram à luta, conseguiram uma candidatura, conseguiram um valor e 

precisavam de outro e pediram-nos a nós e nós demos, e é assim que dever ser. -- 

O Senhor José Cavaco agradeceu à Senhora Maria Emília o esforço que tem feito 

e um trabalho notável no Grupo Desportivo Odeceixense. --------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 

NO ÂMBITO DO PREVISTO NO ARTIGO DÉCIMO-SEGUNDO DO DECRETO-LEI 

NÚMERO CENTO E VINTE SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E UM 

DE JUNHO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZOITO: –-----------------------------  

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

reunião de vinte e oito 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. ----------------- 

A Senhora Mónica Poitevin referiu que não concordam com a emissão de uma 

autorização prévia genérica, porque consideram que a assembleia municipal não 

deve ser esvaziada de conteúdos de forma a que todos os seus membros se sintam 

envolvidos na gestão autárquica, é por isso que aqui estamos, decidir, não só 

para ser informados, cada um dentro das suas competências neste sentido não 

concordam com esta emissão prévia. ----------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos membros 

Vítor Vicente, Mónica Poitevin e José Cavaco, aprovar o parecer genérico para 

celebração de compromissos plurianuais, no âmbito do previsto no artigo 

décimo-segundo do Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois mil e doze, 

de vinte e um de junho para o ano de dois mil e dezoito. --------------------------- 
 

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 dois, “Parecer genérico para celebração de 

compromissos plurianuais, no âmbito do previsto no artigo décimo-segundo do 

Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois mil e doze, de vinte e um de 

junho para o ano de dois mil e dezoito”, consideramos que a Assembleia 

Municipal não deve ser esvaziada de conteúdos de forma a que todos os seus 

membros se sintam envolvidos na gestão autárquica, dentro das competências 

de cada um. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Nesse sentido votamos contra. -------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte um de Dezembro de dois mil e dezassete. ----------------------------- 

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

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

Cavaco.” -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que para ficar nos anais do municipalismo 

aljezurense, a votação da bancada do PSD e da declaração voto que fazem, é 

precisamente o contrário daquilo que o PSD diz, estamos aqui a falar apenas da 

simplificação e celeridades processuais, uma vez que, o Presidente da Câmara 

tem que dar contas à assembleia municipal, é fiscalizado por esta nesta matéria, 

não há aqui esvaziamento nenhum como querem fazer crer, apenas a 

simplificação e celeridade processual e administrativa que é essencial nos dias 

que correm. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Mónica Poitevin disse que o ponto quatro do documento refere que 

“Em todas a sessões da assembleia municipal deverá ser presente uma 

informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos”, uma 

informação, porque a decisão já foi passada, já não pode ser tomada, o ponto 

quatro o que refere é que no futuro, depois de ser aprovado, a assembleia 

municipal será informada do que foi decidido. -------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BARRADA - ALJEZUR: ---------  

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

reunião de vinte e oito de novembro de dois mil e dezassete, que acompanhada o 

respetivo documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que os mesmos 

tinham sido oportunamente remetidos a todos os membros da Assembleia, a 

qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que a votação que vão efetuar vai estar de acordo 

com o que foi referido pela Senhora Cleonice Duarte no período de intervenção 

do público, porque esta alteração lesa direitos adquiridos, há expetativas que 

foram goradas e o Senhor Presidente da Câmara diz que já havia uma violação, 

pelo facto de ter havido violação, a violação seguinte não é menos grave, que 

esta não é a localização mais adequada para o quartel da GNR, uma vez que este 

ficará encaixado numa zona habitacional, este equipamento deveria ficar 

localizado junto a uma via principal, se há tanto tempo que estavam à espera 

desta obra, não havia nada previsto para a localização deste edifício. Por 

conseguinte crêem que é mais uma falta de ordenamento e planeamento prévio e 

são estes motivos que os levam a votar contra. -------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que não estava de acordo com esta localização, por 

inúmeros motivos, alguns já aqui referidos, o sossego de uma zona habitacional, 

um loteamento que foi previsto para habitação digamos social e dentro de uma 

área urbana central não lhe parece que de todo seja o melhor local para instalar 

este equipamento, trata-se de uma construção de grande aparato, 

independentemente dos interesses pessoais de particulares e não está a pensar 

nisso, está a pensar só no bem público comum, quando Aljezur se debate com 

falta de jardins e espaços verdes, em consciência não pode votar a favor desta 

alteração, por contrariar o seu estado de espirito se votasse de outra maneira. -- 

A Senhora Emília Rosendo disse que ao contrário das opiniões anteriores, o 

quartel está bem localizado, foi planeado num terreno da câmara municipal, 

acha que a GNR é para nos proteger e não pô-los à ponta sem proteger ninguém, 

acha bem estarem enquadrados junto às casas dos cidadãos, também não sabe o 

porquê os lotes serem mais baratos ou mais caros com a GNR, acha que pelo 

contrário é uma mais valia, a GNR deve ficar sempre perto das pessoas, em 
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Odeceixe há uma mais valia com o quartel da GNR e não querem que ele saia de 

lá. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse que o mais extraordinário não é se aquele é o 

sítio ideal para implantar o futuro quartel da GNR, mas é verificar que os 

membros da CDU e da coligação Juntos por Aljezur estão em desacordo, com os 

seus Vereadores por estes terem votado favoravelmente. --------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse ao Senhor José Maria da Luz que não estava 

preocupado como votou o Vereador da CDU, está por uma força política, não 

está oprimido por essa força para não poder explanar aqui a sua opinião, 

independentemente do Vereador da CDU ter votado de outra forma, 

congratulando-se pelo facto de Aljezur poder ter um posto da GNR se calhar 

moderno com condições dignas para os operacionais trabalharem, só não está de 

acordo com a localização, mas não em desacordo de haver um posto da GNR. ---- 

O SENHOR HENRIQUE HENRIQUES PASSOU NOVAVMENTE A FAZER PARTE DOS 

TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que de alguma forma o Senhor José Cavaco já disse 

que pensaram em consciência, é evidente que sabem o sentido de voto do 

Vereador do PSD que respeitam, da mesma forma que vão tentar explicar ao 

Senhor Presidente da Câmara os seus pontos de vista. ------------------------------ 

Não acham que esta seja efetivamente a melhor localização, para além disso, 

depois também não se entende como se pega num lote e deixam uns lotes num 

extremo e outros noutro e implanta-se no meio, no mínimo ter-se-ia encostado a 

um dos lados admitindo perfeitamente que discordem, mas esta é claramente a 

sua opinião e crê que o posto da GNR todos estarão de acordo que nos faz muita 

falta para que os profissionais da segurança nos possam prestar um melhor 

serviço com instalações dignas, talvez o Vereador do PSD quando decidiu não 

quis de maneira alguma atrasar o processo, mas infelizmente já ficou presente 

na assembleia anterior que o processo caiu e crê que estão num momento de 

poder refletir e de encontrar uma melhor solução. Não queria que o quartel da 

GNR fosse mais um dos muitos exemplos que infelizmente temos na nossa terra, 

e não entendam isto como um critica a ninguém em particular, porque o espírito 

da sua intervenção não é criticar ninguém em particular, mas sim tentar dar 

uma opinião que tente contribuir para que se encontrem as melhores soluções 

para o nosso Município e soluções erradas no passado e sem críticas, 

infelizmente temos muitas, começando logo pelo edifício da câmara, o campo de 

futebol, a zona industrial, o Intermarché, para acabar de uma forma positiva, os 

Bombeiros, o Centro de Saúde e a casa mortuária que estão bem localizados, mas 

o que queria aqui evitar é que voltássemos a ter um equipamento futuro mal 

localizado. ------------------------------------------------------------------------------ 

Terminou dizendo que o quartel deveria ficar junto a uma via principal onde 

toda a gente lá chegue facilmente e onde as forças de segurança possam sair 

com facilidade e não no meio de um tecido urbano, portanto crê que devíamos 

repensar todos e perguntar ao Senhor Presidente da Câmara e à bancada do 

Partido Socialista se acham que o posto da GNR fica melhor localizado no meio 

do tecido urbano, ou junto a uma estrada principal e se acham já agora também 

que os proprietários de lotes que vieram a sede do processo apresentar por 

escrito a sua posição se têm ou razão na fundamentação apresentada. ----------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que não havia dito que houve uma 

violação ou que a construção da Escola EBI/JI foi uma violação, para si não há 

nenhuma violação e podia haver alguma do ponto de vista de interpretação do 

PDM, não discute imperativos de consciência, nem discute interesses privados, o 

que nos deve reger é o interesse público e o interesse público diz que temos um 

memorando e vamos assiná-lo muito brevemente no início do ano com a 
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Administração Interna e com a GNR, nessa assembleia extraordinária o Senhor 

Vicente havia dito que ele o tinha enganado, no dia a seguir essa sessão, o Chefe 

de Gabinete da Secretária de Estado enviou de facto o protocolo para ser 

assinado pensa que em janeiro. Cada um tem os seus critérios e respeita aquilo 

que o Senhor José Duarte disse, mas acabaram de construir um jardim bem ou 

mal ali a poucos metros, o Senhor Vítor Vicente está a dizer para procurar um 

terreno fora da Vila de Aljezur numa das suas extremidades, que o adquira e que 

o entregue ao Estado, então onde está a defesa do interesse público, se tem esse 

terreno na zona urbana agora obriga-o a gastar mais dinheiro. ------------------- 

Do ponto de vista urbanístico não acha que haja algum problema da inserção, se 

quiserem levar a questão para a desvalorização dos lotes, não há desvalorização 

alguma dos lotes, muito antes pelo contrário, os lotes até ficam mais 

valorizados, a eles pedem-lhes para serem objetivos e eles na câmara estão a ser 

e é isso têm sido ao longo deste tempo todo. ----------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que Senhor Presidente da Câmara está fazendo 

interpretações de coisas que ele não disse, não disse que o Vereador Hélder 

Cabrita mudaria o seu sentido de voto por aquilo que lhe tenha a dizer, o que 

disse foi que explicou os seus pontos de vista ao Vereador Hélder Cabrita, quanto 

à acusação de ele querer que a câmara gaste mais dinheiro, o Senhor Presidente 

está a partir do princípio que os quinze lotes, mais a zona verde não tem valor 

algum, que as infraestruturas necessárias para o quartel da GNR são diferentes 

das infraestruturas necessárias para uma zona de habitação, aquele terreno que 

quer afetar ao quartel da GNR tem um valor, provavelmente superior ao valor 

que poderia gastar para comprar outro terreno para instalar o quartel da GNR, 

colou duas questões, sobre uma disse-lhe claramente que acha que os 

proprietários dos lotes que vieram ao processo se manifestar não têm razão 

alguma na fundamentação que apresentaram, a essa o Senhor respondeu, fez-

lhe outra, se não achava que o quartel da GNR ficava melhor localizado junto a 

uma via principal do que no meio de um tecido urbano e essa parte ficou omissa 

por responder, gostaria que lhe respondesse a isso. --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor Vítor Vicente não crer que as 

pessoas fiquem prejudicadas, não faz sentido do seu ponto de vista criar uma 

infraestrutura destas na extremidade da Vila até que para encontrar um terreno 

para uma situação destas seria dificílimo em termos de gestão territorial, não 

achando que esta infraestrutura fizesse sentido fora do núcleo urbano. ---------- 

O Senhor Carlos Vieira acha que não estão a ver as coisas pelo lado mais correto, 

quando se critica a localização do posto da GNR e essa crítica tem a ver com 

acessibilidade, acha que não é assim tão má quanto fazem crer, até porque está 

a escassos cento e cinquenta/duzentos metros da estrada nacional, conhece o 

posto da GNR atual e sabe o ruído que os carros fazem a sair e a entrar, é ruído 

normal que qualquer pessoa faz a sair e a entrar com o seu próprio carro, não 

lhe parece que seja pelo ruído, para si não é uma desvalorização do espaço, uma 

casa construída a poucos metros do Centro de Saúde, do quartel dos Bombeiros, 

de uma Escola, de um parque infantil, de um parque verde, de um hipermercado, 

de um posto da GNR, de uma futura câmara municipal onde é a escola antiga, 

de uma UCC e de uma oficina automóvel, acha que é valorizar, não é 

desvalorizar. ---------------------------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à 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, Emília Rosendo, José Almeida, Emanuel Marreiros, 

Henrique Henriques, José Francisco Estevão, Carlos Vieira, Anadá Gomes e José 

Oliveira, contra dos membros José Duarte, Vítor Vicente, Mónica Poitevin e José 
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Cavaco, a abstenção do membro Eliezer Candeias, aprovar a desafetação da área 

de setecentos e cinquenta e cinco metros quadrados, do Loteamento Municipal 

da Barrada – Aljezur, Alvará número quatro barra noventa sete, que se 

encontrava afeto para uso de Espaços Verdes de Utilização Coletiva (quinhentos 

e oitenta metros quadrados), passeios (vinte e oito metros quadrados), e 

estacionamento (cento e quarenta e sete metros quadrados), para efeito de 

possibilitar a construção do Posto Territorial e Subdestacamento de Controlo 

Costeiro da GNR, do Domínio Público Municipal e a sua integração no Domínio 

Privado Municipal, permitindo assim, a constituição do lote para instalação do 

Equipamento de Utilização Coletiva referido. ---------------------------------------- 

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: ------------------------------------------- 

Em relação ao ponto três, “Alteração ao Loteamento Municipal da Barrada – 

Aljezur”, considerando que, ----------------------------------------------------------- 

Um. Esta alteração lesa direitos adquiridos ------------------------------------------ 

Dois. Não é a localização mais adequada para o Quartel da GNR uma vez que, --- 

Dois ponto um – Ficará encaixado numa zona habitacional ------------------------ 

Dois ponto dois – O equipamento deverá localizar-se junto à via principal ------- 

Três. É mais um exemplo de falta de ordenamento e planeamento prévio. -------- 

Por estes três motivos votamos contra. ----------------------------------------------- 

Aljezur, vinte um de Dezembro de dois mil e dezassete. ----------------------------- 

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

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

Cavaco.” -------------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO MEMBRO JOSÉ DUARTE: -------------------------------------- 

“Voto contra a alteração ao loteamento por considerar inadequada a localização 

do Posto da GNR/Brigada Fiscal naquela urbanização, quando a meu ver se 

deveria localizar num dos acessos principais à Vila de Aljezur.” -------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
PROPOSTA DAS GRANDE OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE 

PESSOAL PARA DOIS MIL E DEZOITO E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS 

PREVISTAS O REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: ----  

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

reunião de doze de dezembro de dois mil e dezassete, que acompanhada os 

respetivos documentos, foi dispensada a sua leitura, uma vez que os mesmos 

tinham sido oportunamente remetidos a todos os membros da Assembleia, a 

qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que este plano de atividades e o orçamento é um 

documento de gestão corrente sem grande estratégia para o desenvolvimento do 

Município, um orçamento que não tem praticamente receitas para investimento 

nem obras relevantes para o Município. --------------------------------------------- 

Para além do parque ribeirinho de Aljezur que transita do ano anterior, de 

relevante no plano de investimento são a ciclovia, salvo erro com um milhão de 

euros, depois temos aqui mais uma ou outra intenção, naturalmente temos a 

Unidade Móvel de Saúde com cem mil euros que também já vem de trás, para 

além das tradicionais aberturas de rúbricas, porque não são mais que isso. 

Regista com agrado o passadiço sobre a ponte de Aljezur, obra que devia estar 

englobada na obra que está a decorrer junto à ribeira e se estivesse até poderia 

ir beneficiar de setenta por cento do co-financiado do CRESC Algarve vinte vinte 
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como o outro projeto vai beneficiar, na escola da Carrapateira uns arranjos, 

gostando de saber se eram arranjos objetivos, se é apenas conservação do 

edifício ou se terão a ver com uma ocupação futura daquele espaço, o 

multibanco da Carrapateira, registar também os cem mil euros para a revisão 

do PDM que já não era sem tempo e talvez se ela tivesse sido feita não só para 

responder às exigências legais, o quartel da GNR se calhar tinha ficado 

ultrapassado porque o PDM já previa onde era a localização eventualmente para 

este tipo de equipamentos. ------------------------------------------------------------ 

Dos onze milhões seiscentos e vinte quatro mil seiscentos e vinte e quatro euros 

do orçamento é quase tudo despesas correntes, a grande maioria, de capital é 

uma percentagem mínima, que aquilo que está de investimento previsto é 

apenas dois milhões cento e noventa e sete mil duzentos e quatro euros, 

considerando as tais muitas rúbricas dos mil euros, dos cinco mil euros, que 

absorvem algum dinheiro e servem para este número, mas que infelizmente não 

serão para concretizar em obra. ------------------------------------------------------ 

Acreditando nos números que nos foram indicados para co-financiar o 

investimento da Unidade Móvel de Saúde, do parque ribeirinho, da ciclovia, mais 

os wi-fi, se espera receber do CRESC Algarve vinte vinte, um milhão trezentos e 

noventa e oito mil e trinta1, isto diz-nos que o esforço financeiro do capital do 

Município para investimento ficam setecentos e noventa e nove mil cento e 

setenta e quatro euros, incluindo as tais rúbricas dos mil, dos cinco mil, que 

infelizmente não acredita que sejam para fazer obra, o que significa que do 

dinheiro da câmara para investimento são uma percentagem muito 

insignificante, de seis ou sete por cento apenas. ------------------------------------- 

Não se pode sentir satisfeito com um orçamento desta natureza, que ao 

contrário daquilo que se diz, não se vê onde está a preocupação com algumas 

partes sociais, com os apoios às terceiras idades, com a habitação, não se vê 

onde está a preocupação com o empreendedorismo, com apoio ao 

desenvolvimento e investimento económico, não se vê onde é que está a 

preocupação com as principais atividades económicas do concelho, como a 

agricultura, o turismo que o orçamento não tem nada de objetivo nesse sentido, 

enfim num concelho onde também grande parte do seu território é parque 

natural e onde o Senhor Presidente da Câmara tem repetidamente um discurso 

ambientalista pró-ambiente, mas depois no orçamento não vê nada que possa 

levar o Município a ser mais amigo do ambiente, mais sustentável, porque não se 

faz investimento em energias alternativas, nem sentiu aqui qualquer indício que 

possamos ir para carros elétricos, que se possa recorrer de outras energias 

alternativas, iluminação pública que se tenta gastar menos por aí forma, para a 

cultura também não vê grande coisa, continuamos com o centro cultural que se 

fala há muitos anos, com o auditório que não temos, mas precisamos, que o 

dinheiro não é elástico, que não se pode fazer tudo de uma só vez, mas crê que se 

tenha de encontrar aqui uma estratégia e que se deveria fazer um esforço para 

que este orçamento não fosse absorvido pelas despesas correntes e que se 

pudesse investir mais de  sete por cento daquilo que temos disponíveis. ----------- 

O Senhor José Oliveira no âmbito das funções sociais e cultura, onde o Programa 

Entrelaçar com uma verba anual de vinte e cinco mil euros, perguntou que 

programa é que eles fazem, porque o que vê em Odeceixe aquilo não é nada, não 

estão a cativar pessoas e se continuarem nos mesmos moldes que até agora não 

acredita vão ter mais gente lá. ------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que havia coisas positivas no orçamento, que é o 

apoio às famílias, no âmbito do IMI familiar, da devolução do IRS, do apoio às 

IPSS, Bombeiros, Casa da Criança, há uma preocupação com a proteção civil, os 

melhoramentos previstos para o mercado municipal e para o futuro edifício dos 
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Paços do Concelho, iniciar o projeto de requalificação de Maria Vinagre que é 

também urgente, o passadiço pedonal da ribeira, a revisão do PDM, do apoio à 

Casa da Criança, na existência das três ludotecas de Odeceixe, Rogil e Aljezur. 

Em relação à Unidade de Cuidados Continuados perguntou se o apoio tem a ver 

com o valor do empréstimo. E quais são os critérios de apoio aos utentes da 

Santa Casa da Misericórdia. ----------------------------------------------------------  

Há o interesse do município em relação ao parque de caravanismo, se a câmara 

já tem algum estudo prévio, porque tem conhecimento que existem dois projetos 

privados que foram chumbados, salvo erro pelo Parque Natural, se a câmara tem 

algum estudo prévio para o sítio onde fazê-lo. --------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse ter uns elementos da Pordata emitidos entre dois mil 

e nove e dois mil e quinze, realçando que os nascimentos nesse período se 

mantêm entre quarenta e quatro e trinta e nove, os falecimentos quase 

duplicam, sendo que é muito fácil concluir que não há nascimentos porque não 

temos capacidade de atrair gente jovem, criação de emprego, é isso que é preciso 

criar e não se cria, o que tem crescido nos últimos três anos é o IMI per capita, 

vai-se exigindo mais da população em termos de impostos. ------------------------ 

A Senhora Lurdes Bento referindo-se à Unidade Móvel de Saúde, questionou se já 

estão assegurados os operacionais para o funcionamento da mesma. ------------- 

O Senhor José Duarte disse que nas atividades mais relevantes do ano de dois mil 

e dezoito, a transferência para a Casa da Criança, componente apoio de família 

e refeições escolares e aparece-nos uma verba plurianual em dois mil e dezoito 

de cento e setenta mil euros, em dois mil e dezanove de duzentos e dez mil euros, 

o que perfaz ao longo dos quatros anos oitocentos mil euros, por outro lado, a 

transferência por agrupamento na comparticipação nas refeições escolares onde 

aparece uma verba irrisória de vinte cinco mil euros em cada ano, ou seja cem 

mil euros, gostado de ser esclarecido sobre estes valores. --------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz perguntou qual contributo dado pelas oposições na 

câmara municipal para a melhoria destas grandes opções do plano e orçamento 

para dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a Coligação Democrática Unitária-

PCP/PEV fez uma série de propostas para o orçamento e para as grandes opções 

do plano plurianual de atividades que foram vistas e analisadas, algumas 

acomodadas e outras foram explicadas porque é que não concordavam com elas, 

mas de qualquer das formas regista que em oito anos que leva de presidência na 

câmara, que foi a primeira vez que de facto isso aconteceu, apesar da CDU ter 

estado arredada do executivo e a prova disso foi que o Senhor Vereador se 

absteve na votação do orçamento, o que de alguma forma por si só acaba por ser 

uma concordância com o documento. ------------------------------------------------ 

Relativamente ao PSD não apresentou proposta alguma, não vai responder ao 

Senhor Vítor Vicente, vai apenas agradar-se com aquilo que lhe causou agrado, 

quanto ao resto não vai sequer comentar coisíssima alguma, o Senhor Vítor 

Vicente diz que não vê, mas está lá tudo. ---------------------------------------------  

Relativamente à questão do Entrelaçar, a verba foi reforçada e querem mais 

para o Entrelaçar, é a Tertúlia que trabalha isso com a câmara, é um programa 

aberto que tem muita participação, funciona muito bem no Rogil, na zona sul do 

concelho, não tão bem em Aljezur e em Odeceixe, mas de facto acha que pode ser 

melhorado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão do caravanismo foi uma proposta feita pela CDU, vão 

tratar deste assunto ao longo deste mandato, na câmara têm uma ligeira 

diferença na visão e na análise da questão do autocaravanismo, sabem que há 

interesse e potencial de negócio nesta área, acham que dever ser a iniciativa 

privada a tomar as rédeas, por uma ordem de fatores que tem a ver com 
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instrumentos de gestão transterritorial há dois projetos que foram chumbados, 

está a ser tratado do seio do ICNF que possa haver uma alteração simplificada 

ao regulamento do Parque Natural que permita acatar e receber esses projetos, 

há capacidade e vontade de empreendedorismo para ser feito e isso leva à 

criação de mais emprego e acima de tudo é um nicho de mercado que não está 

regrado e que precisa de o ser. ------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto em relação à Casa da Criança disse que há 

valor que as famílias pagam por cada uma das valências que frequentam, no 

caso das transferências para a Casa da Criança há uma diferença relativamente 

ao Agrupamento, porque o que se transfere para as diferentes respostas que a 

Casa da Criança desenvolve, algumas em protocolo com a câmara, relativamente 

ao Agrupamento só transferem efectivamente o valor das refeições, no caso da 

Casa da Criança transferem também as refeições, as refeições também 

acontecem nos períodos de interrupção escolar, quando não estão na escola 

também conta, conta também nas ludotecas e também para aqueles que 

estiverem no ATL, é a transferência também das três ludotecas com o horário 

alargado que aqui está que é das sete horas e quarenta cinco minutos às 

dezanove horas e quinze minutos e todo o ano, a Casa da Criança disponibiliza o 

serviço diariamente entre estes horários ao longo do ano inteiro, equivalente 

onze meses, as crianças têm de parar de forma seguida ou interpolada um mês, 

mas o serviço está disponível, entra também aqui neste valor a comparticipação 

que fazem para vinte crianças que entram na cresce de Aljezur e oito crianças 

que frequentam o ATL do Rogil, são vagas que a Segurança Social não 

comparticipa a totalidade, por exemplo a cresce de Odeceixe tem trinta vagas e 

são comparticipadas, a cresce de Aljezur tem quarenta vagas, mas a Segurança 

Social só comparticipa com vinte, ou seja, se a câmara não o fizesse, as famílias 

tinham de pagar o preço técnico da valência ou a Casa da Criança não as abria, 

porque não conseguia pelas outras vinte crianças, preferiram disponibilizar as 

vinte vagas, que são vinte famílias que têm este serviço e neste bolo da Casa da 

Criança também está incluído o apoio que têm protocolado que é o programa 

especial mente, que desenvolve as atividades no âmbito da promoção e da 

prevenção da saúde mental. ----------------------------------------------------------- 

A SENHORA MÓNICA VANESSA MENDONÇA POITEVIN DEIXOU DE FAZER PARTE DOS 

TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto continuou dizendo que no caso UCC, a Casa 

da Criança ao longo deste tempo já consegue ter receita que equilibra as 

despesas do seu funcionamento, mas ainda não consegue fazer face ao 

empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto aos critérios para apoio aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, o 

que transferem para a Santa Casa é o valor que a Segurança Social não dá por 

um conjunto de utentes que frequentam o Serviço de Apoio Domiciliário da 

Bordeira, são vagas que estão autorizadas pela Segurança Social mas que esta 

não comparticipa, o orçamento também já contempla a expetativa de que este 

ano seja possível nas Alfambras, que está dependente de uma autorização 

legislativa que a Segurança Social está a aguardar por parte do Ministério do 

Trabalho, da Segurança Social e Solidariedade. ------------------------------------- 

Relativamente à Unidade Móvel de Saúde, quando existir a unidade em si, vai ser 

alvo de protocolo com a ARS que vai estabelecer quem é que põe o quê, mas em 

princípio os operacionais serão da saúde, da parte da autarquia tem a ver com 

os custos do combustível, do motorista, da manutenção. Querem rentabilizar a 

Unidade Móvel de Saúde para que ela possa fazer outros serviços, 

nomeadamente, as lacunas que existem ao nível da saúde mental à qual não 

havia apoio e esta Unidade Móvel Saúde pode dar um  contributo importante  no 
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acompanhamento a pessoas que a este nível necessitam de mais proximidade. --- 

O Senhor Vítor Vicente disse há aqui algumas afirmações do Senhor Presidente 

da Câmara que tem que contrapor, porque quando diz que em oito anos foi a 

primeira vez que lhe foram feitas propostas para o orçamento, dizendo que o 

PSD nunca apresentou propostas, não sabe se o Vereador do PSD tem neste 

mandato feito ou não propostas, agora dizer em oito anos não fizeram 

propostas, desculpar-lhe-á mas acha que não corresponde à realidade, porque 

quando se vai fazendo propostas que se deve reparar esta estrada, se deve fazer 

esta ponte, se deve fazer aquilo, isto não são propostas, para serem depois 

consideradas em plano de atividades, que o PSD nunca apresentou propostas, 

não é verdade, o PSD tem apresentado propostas construtivas, com o objetivo de 

responder áquilo que no seu entender são as necessidades das populações do 

concelho, dir-lhe-á que não vota a favor porque o documento não corresponde 

áquilo que ele acha que deveria ser, mas é a sua opinião e é em torno dele que 

define o direito de voto, evocou aqui daquilo que foi capaz de retirar, as 

principais obras, mas o Senhor Presidente diz que tudo aquilo que ele diz que 

este orçamento não contempla, que está lá, que ele só não vê porque não quer, já 

agora se está lá, gostava que o Senhor Presidente lhe dissesse onde é que está, 

porque ele efetivamente para além destas que lhe disse vê rúbricas abertas com 

mil, dois mil, cinco mil, todos nós sabemos em abano da verdade que toda a 

gente faz essas rúbricas, mas que é para ficarem abertas e que não é mais do que 

isso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que relativamente ao orçamento e às 

grandes opções do plano em geral considera ter uma unidade, respeita e tem 

muito presente as pessoas o que é extremamente importante, tem muito presente 

aspetos ligados à educação, aspetos ligados aos séniores também, falou-se aqui 

no Entrelaçar, naturalmente não corre tudo bem em todas as zonas do concelho, 

mas penso que esta ideia nasceu com outro nome na Freguesia de Bordeira e está 

bem implantado mostrando que as pessoas estão ocupadas, estão contentes, 

fazem coisas, está a falar mais da Freguesia da Bordeira. -------------------------- 

O concelho terá tudo a ganhar quando olhar para a educação, para os jovens, 

para as crianças, para a parte mais humana, naturalmente que a outra parte de 

desenvolvimento que tem a ver com infraestruturas, que tem a ver com um 

conjunto de outras coisas que também é necessário. -------------------------------- 

A vertente económica é a que sustenta muitas vezes o resto, depois há que ter 

uma estratégia de desenvolvimento do concelho que no essencial até concorda, 

pensa que o concelho de Aljezur está muito vocacionado para o turismo e para o 

ambiente, falou-se do petróleo, pode dar criação de riqueza, mas ou se aposta na 

indústria ou numa atividade mais ligada ao turismo. -------------------------------  

Acha que o concelho não tem vocação para grandes investimentos tipo campos 

de golfe, há determinados setores económicos sem serem de grande dimensão se 

podem vir implantando no concelho, porque este tem potencialidades 

enormíssimas é preciso irmos encontrando a forma de as irmos concretizando e 

que este orçamento vem um pouco nessa dinâmica. --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse não ter dito que o PSD não faz propostas, 

o que disse foi uma coisa completamente diferente, em sede de orçamento 

gozando do Estatuto de Direito de Oposição, o PSD não fez nenhuma proposta 

ao invés da CDU, ou seja, o PSD não quer dar contributos para o orçamento 

porque não quer ficar agarrado com alguma ideia ou com alguma ação possa 

dar para este orçamento. --------------------------------------------------------------  

Muito do que aqui se disse e foi elencado corresponde de facto a obra, que 

muitas das despesas são correntes, mas correspondem a obra de capital, quando 

apoiamos os Bombeiros, a Casa da Criança, as coletividades, quando pagam os 
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passes escolares, pagaram pela primeira vez os manuais escolares do décimo, 

décimo-primeiro e décimo-segundo anos, quando dão as bolsas de estudo, 

quando estão a fazer tudo isso estão  a fazer obra, isso é obra e está vocacionado 

para as pessoas, cada vez mais têm que se exponenciar os fundos comunitários 

dado o nosso orçamento, tocam todos esses aspetos na expetativa de muitos 

deles serem cabimentados quando fizerem a incorporação do saldo de gerência. - 

Este orçamento é uma aposta nas pessoas e é feito para as pessoas, que tem a 

marca que habitualmente têm vindo a cumprir, estão a trabalhar com a Santa 

Casa da Misericórdia e irão também trabalhar com a Segurança Social para 

permitir que nas Alfambras e nos Vales as pessoas que não possam pagar a 

mensalidade para terem apoio domiciliário e pessoas que não vão ser suportadas 

pela Segurança Social, querem substituir-se a essas pessoas e mais uma vez aí 

estão a substituir-se a funções do Estado, mas querem fazer isso e fazem isso de 

consciência, há quem considere isso obra e há quem não considere isso obra, eles 

considerem obra e não lhes peçam para serem megalómanos ou faraónicos, 

porque isso nunca haverão de ser e haverão de fazer jus à prudência e ao 

equilíbrio orçamental e às boas contas e foi a isso que estes executivos têm vindo 

a habituar os aljezurenses e é isso que continuarão a fazer sem hipotecar o 

futuro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à 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, Emília Rosendo, José Almeida, Emanuel Marreiros, 

Henrique Henriques, José Francisco Estevão, Carlos Vieira e Eliezer Candeias, 

contra dos membros Vítor Vicente e José Cavaco, a abstenção dos membros 

Anadá Gomes José Oliveira e José Duarte, aprovar a proposta das Grande 

Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para dois mil e dezoito e a 

atualização das taxas previstas o Regulamento Geral da Tabela de Taxas e 

Licenças. -------------------------------------------------------------------------------- 

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 uma Declaração de Voto relativamente ao ponto quatro, “Proposta 

das Grande Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal para dois mil e 

dezoito e a atualização das taxas previstas o Regulamento Geral da Tabela de 

Taxas e Licenças”. ---------------------------------------------------------------------- 

Da análise ao Plano de Atividades e Orçamento, verifica-se que mais uma vez 

estamos perante um documento de gestão corrente, sem uma estratégia 

adequada à solução dos problemas que se nos deparam e onde o esforço de 

investimento do município é muito reduzido. ---------------------------------------- 

Dos onze milhões seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e vinte e quatro euros 

do orçamento oito milhões oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e vinte 

euros são despesa correntes e só dois milhões setecentos e sessenta e três mil 

duzentos e quatro euros estão inscritos como despesa de capital. ------------------ 

As rúbricas de investimento totalizam dois milhões cento e noventa e sete mil 

duzentos e quatro euros, onde um milhão trezentos e noventa e oito mil e trinta 

euros são comparticipações do programa “CRESC Algarve vinte vinte”. ----------- 

De onde resulta que o esforço de investimento da câmara é de setecentos e 

noventa e nove mil cento e setenta e quatro euros, o que representa uma 

percentagem ínfima de seis vírgula oitenta e sete por cento. ----------------------- 

Percentagem esta que ainda é menor considerando que alguns destes valores são 

apenas para abertura de rúbricas. --------------------------------------------------- 
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É um orçamento com alguns projetos de intenções, mas que em termos objetivos 

não tem uma estratégia de desenvolvimento do município, em termos culturais, 

de apoio à terceira idade, de apoio à habitação social, ao empreendorismo, 

nomeadamente às principais actividades económicas do concelho. ---------------- 

Na agricultura, note-se que nada está previsto em relação à cultura 

emblemática do concelho, a batata-doce, bem como a atualização e inovação do 

“Festival da Batata-Doce”. ------------------------------------------------------------- 

No turismo, o projecto do Vale da Telha ameaça eternizar-se. --------------------- 

Num concelho onde um terço do seu território está classificado como parque 

natural e onde o seu presidente faz um discurso ambientalista, este orçamento 

nada prevê para tornar o município mais amigo do ambiente. ---------------------  

Pelo exposto, votamos contra. --------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte um de Dezembro de dois mil e dezassete. ----------------------------- 

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

Vítor Manuel das Encarnação Vicente e José de Oliveira Cavaco.” ----------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PARTIDO SOCIALISTA: ---------------------------------------- 

“Declaração de Voto de Apoio ao Orçamento ---------------------------------------------- 

Nos termos do artigo quarenta e três do regimento da Assembleia Municipal de 

Aljezur, vem a bancada do Partido Socialista desta assembleia apresentar a 

seguinte declaração de voto: ---------------------------------------------------------- 

A presente declaração de voto incide sobre a proposta de Orçamento e Grandes 

Opções do Plano para o ano de dois mil e dezoito, apresentado pelo executivo da 

Câmara Municipal de Aljezur e que no seu seio recebeu os votos favoráveis dos 

três elementos do Partido Socialista. Tendo colhido dos restantes Vereadores um 

sentido de voto diferente e no caso de ambos, acompanhados de declarações de 

voto. O voto contra do Vereador Eleito pela Coligação “Juntos por Aljezur” que 

uniu o PP/PSD, CDS-PP e MPT nas últimas eleições autárquicas do passado dia 

um de Outubro, e a abstenção do Vereador da Coligação CDU, que une PCP e 

PEV. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este último é notório é notório a demonstração de apoio ao presente 

orçamento, não o rejeitando, isento aliás de critica concreta ou de qualquer 

discordância fundamentada, ajudando desta forma a afirmar o orçamento 

apresentado pelo executivo do Partido Socialista pelo que se agradece o voto de 

confiança e de concordância da CDU depositado nos referidos documentos. ------ 

Quanto ao voto contra apresentado pelo Vereador eleito pela Coligação “Juntos 

por Aljezur” e membro do PPD/PSD, lamentamos somente o facto de não ter em 

tempo útil, feito chegar as propostas no âmbito do Estatuto do Direito de 

Oposição consagrado da Lei número vinte e quatro barra noventa e oito, de 

vinte e seis de Maio. Demonstra ainda alguma inconsistência nas ideias 

transmitidas na sua declaração de voto nas propostas de ações que fogem à 

responsabilidade Municipal, não só em Aljezur mas também em qualquer 

Município do Território Nacional. Só assim entendível a sua declaração de voto 

contra ele próprio, conforme sua declaração. ---------------------------------------- 

Mas sobre o orçamento hoje aqui presente, quer a bancada do PS nesta 

Assembleia, enaltecer e realçar algumas medidas que demonstram mais uma vez 

a existência de um documento que espelha uma postura de trabalho responsável, 

ambicioso e prudente. Mas que simultaneamente, aproveita ainda a tendência 

de crescimento económico, fruto das políticas emanadas do presente governo 

que denotam um desafogo económico das famílias e simultaneamente um 

crescimento da economia nacional. Esta verdade incontornável, resultou aliás, 

num reconhecimento além-fronteiras, culminando com a eleição para Presidente 
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do Eurogrupo no notável cidadão Português e Algarvio, o actual Ministro das 

Fianças Doutor Mário Centeno. ------------------------------------------------------- 

Cremos que esta seja a principal razão que leva este executivo a poder 

reformular o quadro de pessoal desta Câmara e tentar repor a sua capacidade 

produtiva, perdida ao longo dos últimos anos pelo não reforço das saídas do 

quadro de pessoal desta autarquia. --------------------------------------------------- 

A preocupação com as famílias marca um rumo neste orçamento com a 

manutenção do alívio fiscal e o reforço de apoios concretos que irão aliviar o 

esforço familiar como por exemplo na Educação com a oferta dos manuais 

escolares agora alargado ao décimo, décimo-primeiro e décimo-segundo ano de 

escolaridade. --------------------------------------------------------------------------- 

As pessoas primeiro, no que concerne matéria de Proteção Civil com apostas 

concretas e reforços de competências e novas estratégias para que Aljezur se 

mantenha e esteja cada vez mais atenta aos eventuais perigos. -------------------- 

Também uma definição dos investimentos, assentes e atentos aos 

financiamentos disponíveis para dotar o Município de equipamentos que o 

tornem mais competitivo ao nível do seu desenvolvimento económico, imagem 

disso a aposta nas ciclovias, Área de serviço para autocaravanas e o centro de 

Desporto Natureza. Mas também nas necessidades dos seus munícipes e dos seus 

trabalhadores com a grande aposta no novo Edifício dos Paços do Concelho, no 

centro de Negócios, novo quartel da GNR e mercado municipal. Aqui e mais uma 

vez se evidencia a responsável visão orçamental do atual executivo do PS, que 

optou por não empolar o orçamento, preferindo guardar sinais concretos e o 

firmar de acordos que irão traduzir os compromissos de financiamento já 

assumidos, optando por fazer para o efeito, uma incorporação de Saldo de 

gerência no primeiro trimestre do próximo ano. Assim o presente documento 

espelha a verdade da saúde financeira deste município ao momento, que goza 

ainda de uma invejável capacidade de recurso à banca. ---------------------------- 

Ficamos por isso satisfeitos porque Aljezur está atenta e fica a ganhar com esta 

proposta de documento pelo que manifestamos desta forma o nosso indubitável 

apoio aos documentos apresentados. ------------------------------------------------- 

Aproveitamos ainda por manifestar a nossa satisfação também pela recente 

eleição do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljezur para Conselho 

Geral da ANMP, órgão máximo entre Congressos. ----------------------------------- 

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

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

Aljezur, vinte e um de Dezembro de dois mil e dezassete.” -------------------------- 
 

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 zero horas e vinte e oito minutos do dia vinte 

e dois de dezembro de dois mil e dezassete, mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente ata. ------------------------------------------------------------- 
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E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


