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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quinta sessão ordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 16 de dezembro de 2019 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 22:45 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Fernando Landeiro de Oliveira, José Maria da Luz, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes 

Alexander Schydlo, José António Duarte, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, Francisco Pacheco de Oliveira, José de 

Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, José Francisco da 

Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

                                                                

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva, António José Monteiro Carvalho, 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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RENÚNCIA AO MANDATO: ---------------------------------------------------- 

Foi presente o e-mail do membro José Hugo Tomás Ferreira, eleito pela lista do 

Partido Socialista, datado de dez de dezembro de dois mil e dezanove, 

comunicando a renúncia ao mandato de membro da assembleia municipal. ------ 

Foi presente o e-mail do membro Maria de Lurdes Afonso Bento, eleita pela lista 

do Partido Socialista, datado de onze de dezembro de dois mil e dezanove, 

comunicando a renúncia ao mandato de membro da assembleia municipal. ------ 

 

TOMADA DE POSSE: ----------------------------------------------------------- 

Foi empossado o Senhor José Almeida da Silva, portador do Cartão de Cidadão 

número dois milhões cento e noventa e sete mil e noventa e cinco cincoZYtrês, 

válido até dezoito de maio de dois mil e  vinte, em substituição do membro José 

Hugo Tomás Ferreira, eleito pela lista do Partido Socialista, que renunciou ao 

mandato, que depois de verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o 

mesmo tomou o seu lugar na assembleia. -----------------------------------------  

Foi empossada a Senhora Licínia Mendes Rodrigues, portadora do Cartão de 

Cidadão número dez milhões quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte 

três trêsZYdois, válido até quinze de novembro de dois mil e vinte e um, em 

substituição do membro Maria de Lurdes Afonso Bento, eleita pela lista do 

Partido Socialista, que renunciou ao mandato, que depois de verificada a 

identidade e legitimidade da cidadã, a mesma tomou o seu lugar na assembleia.-  

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 

Um ponto um - Aprovação das atas das sessões anteriores. ------------------------ 

Um ponto dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ----------- 

Um ponto três - Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ---------------- 

DOIS - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------- 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

Três ponto um - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto dois - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de dois 

mil e vinte e atualização das taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de 

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

Três ponto três - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

do Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da taxa para o ano de dois mil e 

vinte. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Três ponto quatro - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara 

Municipal, da Lei das Finanças Locais - Participação Variável no IRS. ------------ 

Três ponto cinco - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

de transferência de competências para as autarquias locais. ----------------------- 

Três ponto seis- Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

de pedido de emissão de declaração de interesse municipal, apresentado por 

Basílio António Rosa, para o projeto de construção de uma ASA-Área de Serviço 

para Autocaravanas, sito na Zona Alta de Odeceixe, junto à E.N. cento e vinte. -- 
 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 
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➢ Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e sete de setembro 

de dois mil e dezanove, 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 Emanuel 

Marreiros Amaro de Jesus, Licínia Mendes Rodrigues e Carlos Manuel Rosa 

Vieira, por não terem estado presentes na sessão. --------------------------------- 

➢ Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia trinta de outubro 

de dois mil e dezanove, 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 Mónica 

Vanessa Mendonça Poitevin, Licínia Mendes Rodrigues Henrique Manuel Ramos 

Henriques e Carlos Manuel Rosa Vieira, por não terem estado presentes na 

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

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS 

LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------

Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: -------

– de Instituto Nacional de Estatística, e-mail de dez de outubro de dois mil e 

dezanove, enviando Retorno de Informação Personalizada dos Municípios. -------

– de Assembleia Municipal de Santa Comba Dão, ofício número vinte e seis, de 

catorze de outubro de dois mil e dezanove, enviando a moção “Clarificação do 

Centro Interpretativo do Estado Novo”. ----------------------------------------------

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

de outubro de dois mil e dezanove, enviando resposto do Governo à pergunta 

sobre campismo e caravanismo na Costa Alentejana e Vicentina. ------------------

– de José Alberto Teixeira Nazaré, e-mail de vinte e quatro de novembro de dois 

mil e dezanove, enviando para conhecimento a sua tomada de posição sobre a 

Resolução do Conselho de Ministros número cento e setenta e nove barra dois 

mil e dezanove - PNSACV. -------------------------------------------------------------

– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de vinte e cinco de novembro de dois 

mil e dezanove, enviando nota de Imprensa - VIII Encontro dos Presidentes das 

Assembleias Municipais do Algarve. --------------------------------------------------

– de Assembleia Municipal de Lagos, circular número quatrocentos e onze, de 

vinte e seis de novembro de dois mil e dezanove, enviando a moção “Pela inclusão 

da construção do novo Hospital público se Lagos no Orçamento de Estado para 

dois mil e vinte”. ------------------------------------------------------------------------ 

– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número duzentos e oitenta e dois, 

de vinte e cinco de novembro de dois mil e dezanove, enviando a moção 

“Resolução do Conselho de Ministros número cento e setenta e nove barra dois 

mil e dezanove - Aproveitamento Hidroagrícola do Mira”. -------------------------- 

– de Administração Regional de Saúde do Algarve, e-mail de três de dezembro de 

dois mil e dezanove, enviando ata da reunião de dezasseis de setembro de dois 

mil e dezanove do Plano Local de Saúde do Barlavento Algarvio, dois mil e 

dezassete-dois mil e vinte. ------------------------------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número vinte e sete mil novecentos e 

cinquenta e quatro, de vinte e nove de novembro de dois mil e dezanove, dando 

conhecimento da deliberação da Câmara Municipal sobre a Resolução do 

Conselho de Ministros número cento e setenta e nove barra dois mil e dezanove – 
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Posição conjunta dos Municípios de Aljezur e Odemira. ---------------------------- 

– de Câmara Municipal de Odemira, ofício número seis mil seiscentos e quarenta 

e quatro, de três de Dezembro de dois mil e dezanove, enviando tomada de 

posição relativa à Resolução do Conselho de Ministros número cento e setenta e 

nove barra dois mil e dezanove. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que a calendarização das sessões 

ordinárias a realizar no ano de dois mil e vinte, é a seguinte: ---------------------- 

- Vinte e oito de fevereiro. ------------------------------------------------------------- 

- Trinta de abril. ----------------------------------------------------------------------- 

- Vinte e seis de junho. ----------------------------------------------------------------- 

- Vinte e cinco de setembro. ----------------------------------------------------------- 

- Vinte de novembro. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia informou ainda ter recebido um e-mail do 

Senhor Johannes Schydlo sobre a criação de uma comissão para 

acompanhamento do PDM. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse que a ideia de criar uma comissão de 

acompanhamento para a elaboração do PDM e para a assembleia ter um papel 

mas ativo na elaboração desse Plano importante para o Concelho, que merece 

um desenvolvimento sustentado, por exemplo a questão da água, das estufas, da 

proteção da natureza, havendo ainda muitas questões que podem fazer parte do 

PDM em termos de desenvolvimento e por isso acha que a assembleia tem um 

papel importante, uma vez que representa a população. --------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse partilhar as preocupações que o Senhor 

Johannes Schydlo tem sobre o PDM e com certeza que todos os membros da 

assembleia estão preocupados com o assunto que deverá ser devidamente 

acompanhado na altura da sua elaboração. ----------------------------------------- 

Que tudo o que se passou até agora vai mudar, por culpa própria, as assembleias 

municipais tiveram um poder digamos escondido, sem grande intervenção, 

limitando-se muitas vezes a aprovar o que vem da câmara municipal, por falta 

de meios administrativos e técnicos, não tendo qualquer capacidade 

administrativa técnica para fazer qualquer fiscalização à câmara municipal. --- 

O trabalho de execução do PDM é um trabalho que compete ao executivo da 

câmara, o que é nós podemos fazer? Como a nossa fiscalização é à posteriori, o 

que podemos fazer é criar uma comissão, se assim o entenderem com um 

representante de cada partido que possa promover uma reunião com membros 

da câmara municipal, equipa de elaboração para que a câmara apresente a essa 

comissão o PDM, essa comissão que elabore um relatório e nos diga quais são as 

conclusões que chegaram e termos uma discussão mais abrangente e formada e 

mais competente em termos aprovação. ----------------------------------------------  

Não podemos legalmente ter intervenção direta na execução porque esse é um 

trabalho do executivo. Como o Senhor Johannes Schydlo disse, cabe-nos a nós 

enquanto cidadãos promover com a sociedade civil uma intervenção forte e ativa 

no período de consulta pública. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse esperar ter interpretado mal as palavras do Senhor 

Presidente da Assembleia, porque entendeu que tentava dar um papel de menor 

importância à assembleia, todos sabem que de acordo com a lei o papel da 

assembleia é fiscalizar a câmara, é deliberativo, é tudo mais e sabem que o papel 

principal que têm no PDM é fazer a sua aprovação final, não há nenhuma 

dúvida disso, mas crê que o contributo que possam dar ao longo da sua 

elaboração só possa ser bem-vindo e contribuir para a melhoria do mesmo, não 

concorda e espera ter interpretado mal a intervenção do Senhor Presidente da 

Assembleia porque parece-lhe que ela é desvalorizar os membros da assembleia e 
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crê que não seria essa intenção, mas foi assim que interpretou e quer manifestar 

o seu total desacordo e dizer que a assembleia para além papel deliberativo, deve 

ter também um papel ativo de participar na discussão de diferentes temas e de 

fazer propostas ao executivo municipal. --------------------------------------------- 

Concorda que a comissão exista e que ela pode dar um contributo positivo para 

a melhoria do Plano e não se colocarem no papel de dizerem sim ou não na reta 

final quando tudo estar feito, dizer que tem dificuldade na parte que lhe toca 

que os membros da assembleia estão aqui para votar sem saber como, crê que 

todos têm opinião própria, podem não ter razão e muitas vezes não têm, mas 

que isso não significa que não tenham opinião e que mesmo não tendo razão 

possam deixar um contributo importante para apurar os melhores caminhos 

para o nosso Município. --------------------------------------------------------------- 
 

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

Neste período não se verificou qualquer intervenção. ------------------------------- 
  

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Do público presente interveio o Senhor Nuno Carvalho dizendo estar a 

representar um grupo de cidadãos e referindo-se à tomada de posição dos 

Municípios de Aljezur e de Odemira relativamente à questão das estufas, 

perguntou se há alguma resposta ou se houve algum feedback em relação à 

posição tomada pelos dois Municípios. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse ter falado com o Senhor Presidente da 

Câmara sobre o problema das estufas e da situação dos trabalhadores viverem 

em contentores e toda essa situação, e que este lhe disse que iriam reunir com a 

Ministra da Agricultura, não lhe tendo dado mais nenhuma informação, tendo 

solicitado ao Senhor Presidente da Câmara que pudesse responder à questão. --- 

O Senhor Presidente da Câmara respondendo à questão formulada pelo Senhor 

Nuno Carvalho, disse que o que os Concelhos de Aljezur e Odemira fizeram foi, 

perante uma série de dúvidas nessa RCM, foi expressar publicamente a 

preocupação que têm, endereçaram uma comunicação à Senhora Ministra da 

Agricultura e ao Senhor Ministro do Ambiente e das Alterações Climáticas e 

pediram aos dois que os pudessem receber. A Senhora Ministra disse no dia de 

Festival que iria marcar aquela reunião, do Senhor Ministro do Ambiente ainda 

não tiverem nenhum feedback. -------------------------------------------------------  

A assembleia municipal de Odemira tomou já posição e a câmara municipal de 

Odemira referindo-se questões muito concretas no seu Concelho pôs uma série 

de questões em cima da mesa e as fez chegar ao Ministro do Ambiente, até 

porque este dois Concelhos também foram convidados a certa e determina altura 

a fazer parte de um grupo de trabalho do Perímetro de Rega do Mira. ------------  

Esse grupo era para se discutir uma série de questões, nomeadamente três 

objetivas, que tinham a ver com a necessidade de contabilização dos recursos da 

biodiversidade com as questões da agricultura, a necessidade de se estudar a 

questão do alojamento para os trabalhadores e a outra questão que estava em 

cima da mesa tinha a ver com o entendimento que era preciso ter de todas as 

entidades sobre o que era estufas, estufins, túneis de vento, a chamada 

agricultura coberta. -------------------------------------------------------------------  

A verdade é que o documento que saiu desse grupo de trabalho devia ter as suas 

consequências, a verdade é que foram surpreendidos pelo documento que saiu do 

Conselho de Ministros, em que das questões que se colocavam é que, pelo menos, 

se respeitasse a orla costeira, as distâncias que o Plano de Ordenamento da Orla 
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Costeira impõe e neste documento nem isso foi respeitado, sendo que há uma 

preocupação acrescida que é a terminologia que utilizam que tem a ver com 

junção de várias explorações agrícola para atingir um certa dimensão do 

território. Depois fala-se nos trinta por cento de ocupação da parcela ou 

exploração por estufas, depois dá-se dez por cento para outro tipo de coberturas, 

há aqui uma série de questões que é preciso ser esclarecidas. ---------------------- 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  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 aos membros da Assembleia Municipal, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente referindo-se ao balanço feito ao Festival da Batata Doce, 

perguntou se a procura de batata doce aumentou ou diminuiu, idem para o 

número de visitantes, alguns indicadores que são importantes para 

salvaguardar o futuro do Festival e de alguma forma outras atividades 

económicas do Município, tem a sensação que é necessário com alguma urgência 

fazer alguma coisa, não pode ser todos os anos mais do mesmo, porque senão cai 

no cansaço, tem que se ir inovando mais e crê que chegamos ao momento que se 

quisermos que o Festival progrida e que divulgue os produtos do Concelho, 

divulgue a nossa terra têm que lhe dar um impulso, têm que lhe dar novas 

dinâmicas porque a sensação que ficou, espera estar errado, que este ano foi 

claramente em decrescendo. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira disse fazer suas as palavra do Senhor Vítor Vicente, 

achou melhor a disposição dos standes, pareceu-lhe menos gente e menos 

procura, não acha que seja assertivo por parte do Município que o Festival da 

Batata Doce que é o momento alto do Município e estava outro evento a decorrer 

nesse fim-de-semana, não está dizer que esses eventos tiram público à batata 

doce, diz é que a nível da comunicação esta dispersa-se, dois eventos no mesmo 

Município, no mesmo fim-de-semana em locais diferentes, sendo da opinião que 

tudo o que sair tem ser relativo à batata doce. -------------------------------------- 

Salientou a substituição e manutenção das iluminarias. --------------------------- 

Questionou a alteração da proposta inicial de uma sala na Casa da Criança para 

um espaço jovem com muitas valências, se é um espaço que vai ser aberto a toda 

a população? --------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o estudo que vai ser pedido à Universidade do Algarve que lhe parece 

válido sobre as ASA’s, perguntando qual o objetivo desse estudo. ------------------ 

O Senhor José Cavaco disse que esteve de decorrer a reunião mundial sobre o 

aquecimento global, parece que terminou sem resultados e a falta de água está 

assolar muito a nossa zona, o Algarve tinha água para este ano e o sotavento já 

estar a ser abastecido por sistemas alternativos, pensa que é tempo de pensar em 

resolver isto de uma ver por todas, perguntado ao Senhor Presidente da Câmara 

se o Algarve pensa em continuar entregue ao que o tempo der ou se está a 

pensar em utilizar um sistema que não falhe, como seja a captação a partir da 

água mar por sistemas de coletores solares como noutros lados para que a 

solução seja definitiva. ---------------------------------------------------------------- 

Quanto à barragem de Santa Clara fala-se em transvazes do Alqueva, este ano 

está praticamente esgotada e se pretendem aumentar em mais de três mil 

hectares a exploração do Mira, o que é tencionam fazer, porque não vale a pena 
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fazer esses projetos se têm que esperar pela água da chuva, em Israel que tem 

clima semiárido e que tem uma cultura intensiva que é regada em quase 

cinquenta por cento por águas reutilizadas e por um sistema de rega que é muito 

preciso e gasta muito pouca água, só a absolutamente necessária. ---------------- 

O Senhor José Duarte disse que ao longos destes dois anos tem levantando uma 

série de questões mas que depois na prática ficam por resolver, sabe que não é 

fácil chegar a todo o lado, mas tinha referido em tempos a questão sobre umas 

valetas entupidas, uma sinalização caída que ainda não foi resolvida, não são 

somente as grandes questões que aqui têm cabimento, por outro lado, também 

tinha interpelado o Senhor Presidente sobre uma questão da Carrapateira de 

ocupação de espaço na via pública em que ainda não houve resposta, na última 

sessão também se falou de umas despesas do feriado municipal e ainda sobre o 

Intermarché que o Senhor Presidente da Câmara tomou boa nota e ainda não 

disse mais nada. ------------------------------------------------------------------------ 

Disse que as guardas da ponte da Ribeira das Cercas na estrada que vai para 

Marmelete estão estragadas e necessitam de manutenção, o mesmo se  passa 

junto à ribeira em Aljezur em que houve um acidente e aqui ficou amolgado e 

partido, são coisas que davam uma outra imagem se pudessem ser reparadas a 

tempo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara referindo-se à vigésima-primeira edição do 

Festival da Batata Doce, disse que a questão que se coloca é que o Festival tem 

tido os seus favores e os seus contras, questões por vezes não são fáceis resolver, 

o Senhor Vereador António Carvalho irá seguramente fazer uma avaliação com 

o grupo que montou o Festival e nessa altura terá seguramente mais alguns 

dados e não tem dúvidas que houve menos gente no global, se houve mais 

negócios realizados ou não nalgumas áreas não sabe, houve pessoas que 

disseram que não foi mau de todo, pelo contrário, até foi melhor que no ano 

passado. Há desafio grande, estão com uma dificuldade grande na restauração e 

essa é uma questão que acontece, lembrando-se na primeira edição que se fez o 

Festival só um restaurante que aceitou, depois conseguiu-se que fosse dois. Se 

calhar têm de repensar alguma coisa, a batata vendeu-se menos, se calhar 

também é preciso que a Associação de Produtores de Batata Doce com a câmara 

municipal reflitam algumas matérias sobre essa questão de vender e como é que 

se faz. -----------------------------------------------------------------------------------  

Em relação à questão de haver outras iniciativas paralelas a esses dias, acha que 

o espetáculo do Lavrar o Mar nesta altura, o que se pensou é que deveria ser um 

complemento de alguma maneira e as cinquenta/sessenta pessoas que 

participam nesse espetáculo não tira mais ou menos gente ao evento, de 

qualquer maneira em termos de custos associados até à própria divulgação do 

Festival as coisas foram mais ou menos idêntica em relação aos outros anos, é 

uma questão de se repensar e com o grupo de trabalho fazer essa reunião 

também com quem participou mais diretamente e tirarão as ilações para se 

poder melhorar, para eles que lidam mais de perto há questões que seguramente 

gostariam de alterar, há outras que nem sempre é possível, é um desafio todos os 

anos e o importante é valorizar este produto e o Concelho, é um momento muito 

interessante e é um momento alto que querem que continue e depois dessa 

avaliação terão que tomar algumas medidas nesse sentido. ------------------------ 

Em relação à creche, ampliação do espaço jovem, a Casa da Criança inicialmente 

lançou o desafio à câmara e que esta tinha aprovado que era fazer uma 

ampliação da creche para criar mais uma sala, depois a CCDR não aceitou a 

candidatura e houve a necessidade de alterar, dizer-se que é um espaço aberto 

ao público não é bem essa palavra, é um espaço fechado por questões de 
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segurança e não só, mas terá que ter e receber qualquer criança que esteja em 

condições de ir para lá, em termos do que será o próprio funcionamento da 

estrutura, é uma oportunidade para fazer a ampliação da creche ou do espaço 

em si criando algumas valências e também às vezes é necessário no âmbito das 

candidaturas tentar de maneira a que a CCDR possa aceitar a candidatura, acha 

que não tem a ver com umas questões de segurança, porque não é abrir a porta 

e as pessoas entrarem e saírem quando querem, é a possibilidade de criar mais 

um espaço com mais alguma oferta na Casa da Criança em Odeceixe. A questão 

de ser ligada às crianças, a Casa da Criança começou com a infância e a certa 

altura criou a Unidade de Cuidados Continuados, que na altura havia sido 

convidada a Santa Casa e passados estes anos todos cada um terá a sua opinião 

e acha que foi um investimento importante e é um equipamento importante com 

algumas dificuldades que tem e é preciso saná-las e melhorá-las. ----------------- 

O estudo da Universidade do Algarve sobre o caravanismo, sobre as motivações 

dos autocaravanistas, todos têm as suas ideias sobre certas e determinadas 

matérias, tendo neste caso um estudo de uma Universidade seja ela qual for que 

lhes dê elementos concretos é mais um argumento que possam apresentar a 

quem de direito, podem dizer que o problema existe, está há vista, têm este 

problema  para resolver, não há espaços para colocar as autocaravanas, é 

caminho longo, é verdade, lembrando que recentemente também foi alterada 

alguma sinalética sobre esta matéria, foram criados uns adicionais à sinalética 

que não existiam, sabe que por parte do ICNF foi apresentado e foi aprovado os 

tais critérios que se andam a discutir de há quatro anos para a criação deste 

tipo de equipamentos dentro do Parque Natural, porque até à data não foi 

possível criar este tipo de equipamento porque os critérios não estavam 

definidos, sabe que esse documento foi aprovado muito recentemente. ------------ 

As questões do clima, os condicionalismos foi mais uma oportunidade perdida 

para se tomarem algumas medidas em termos globais e mundiais, achando que 

cada um pode fazer a diferença no seu espaço. -------------------------------------- 

Em relação à questão da água, é uma questão que sempre que falta começam 

todos a falar nela, houve uma reunião no Algarve onde esteve o Ministro do 

Ambiente e Ministra da Agricultura com o Presidente da AMAL e uma série de 

empresários e associações ligadas à agricultura e ao turismo, as questões da 

água há muito que deveriam ter sido mais aprofundadas, existe um plano em 

termos nacionais, é preciso concretizá-lo, não dúvida que com tempo têm que 

aproveitar a água salgada, de qualquer maneira a AMAL e a Águas do Algarve 

vão trabalhar alguns cenários possíveis, os investimentos que se podem 

perspetivar não são feitos a curto prazo, apesar de ter chovido nos últimos dias 

não resolve, se pensarem que quem direito nos diz que temos água até setembro.. 

Sobre o aproveitamento da água do Perímetro de Rega do Mira, a criação da 

barragem das Cercas não sabe se não há que dar um passo de uma vez por todas 

e apostar na dessalinação e na gestão eficiente da água, na agricultura havendo 

certas culturas onde já fazem essa gestão, há outras que não o fazem, tal como 

hoje nos obrigam a ter uma rede de gás mesmo que não a queiramos ter numa 

casa nova, nos regulamentos de novas construções repensar essas situações em 

termos de autonomia de gestão da utilização da água. ----------------------------- 

Que o Senhor José Duarte tem toda a razão, não deu nota do que lhe tem pedido, 

tem falado, tomou outra vez boa nota, vai tentar de facto cumprir a sua 

obrigação, em relação ao Intermarché não se recorda exatamente o que foi, 

tomou nota da questão das guardas e a da ribeira da Cerca já estava 

identificada e pensa que já há um orçamento para intervencionar. --------------- 

O Senhor José Maria da Luz em relação à questão das águas e que o Senhor José  
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Cavaco está preocupado com facto de em cada inverno chover menos, será que o 

Senhor José Cavaco tem nas suas casas umas caleiras para receber a água da 

chuva ou aproveita a águas dos chuveiros do duche e lava-loiça para depois 

reutilizá-la por exemplo nas sanitas, pois ele numa casa que tem no Francelho 

tem tudo isso. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse louvar o esforço do executivo da câmara para a 

remodelação da redes de iluminação pública, achando que é um passo 

importante para a poupança de energia e termos uma pegada ambiental mais 

pequena e perguntou em que medida a energia solar é utilizada, existindo uma 

associação de aluga telhados para colocar energia fotovoltaica e a câmara tem 

muitos telhados que poderiam ser aproveitados para produção de energia, para 

pouparmos energia e para gastarmos menos dinheiro. ----------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que a sua intervenção anterior não seja 

interpretada como uma crítica à organização do Festival da Batata Doce, porque 

seria muito desagradável para quem se esforça para melhorar e depois não ver 

reconhecido o esforço e ser criticado e da dificuldade dos restaurantes em 

aceitarem ir para o Festival, se calhar há que perguntar aos restaurantes a 

razão porque é que não querem ir, porque as pessoas vêm atrás do produto e da 

gastronomia tradicional, acha que esses dois restaurantes que deram início ao 

Festival da Batata Doce mereciam ser condecorados, porque foi graças ao 

trabalho deles em prol da gastronomia tradicional e de qualidade que o Festival 

adquiriu a dimensão, a importância e o reconhecimento que teve. ---------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que vão continuando remodelação das 

redes de iluminação pública, têm alguns projetos para as energias renováveis em 

telhados, têm uma candidatura aprovada para o edifício da câmara municipal 

que vão ver se a conseguem por em prática no próximo ano, foram alertados 

para uma associação que faz um trabalho interessante e tem alguma experiência 

nesta matéria e vão estudar, têm também uma associação que é AREAL que têm 

vindo a trabalhar com eles nalguns projetos e estão a fazer renovação de 

algumas matérias diminuindo os custos de vária ordem com a questão da 

energia elétrica. -----------------------------------------------------------------------  

Não entende a intervenção do Senhor Vítor Vicente como crítica ao Festival, 

antes pelo contrário, uma crítica construtiva sempre. Em relação à gastronomia 

e restauração não sabe, há uma nova realidade em termos de gastronomia e 

podem ser utilizados produtos locais dando um novo figurino se assim se pode 

dizer, acha que há lugar a tudo, há do tradicional e ao mais atual se assim se 

pode dizer, o Festival não tem isso como problema, o desafio é grande, 

certamente que o grupo irá chamar as pessoas dos restaurantes que trabalham 

nestas áreas para discutirem essa questão. ------------------------------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, 

DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL, 

PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS 

NO REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: ---------------- 

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

reunião de trinta e um de outubro de dois mil e dezanove, que acompanhada o 

respetivo documento, 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 não vale a pena estarem agarrados aos 

números, estes são o que são e aquilo que representam, há dois ou três aspetos 
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com base na nota introdutória, em que o Senhor Presidente da Câmara teve uma 

grande capacidade de síntese no capítulo económico em apenas três parágrafos, 

há aquela questão do orçamento ser sempre muito generoso na rúbrica dos 

“outros”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Naturalmente que este é orçamento que o executivo da câmara faz e com certeza 

surge na sequência de trabalho que é feito ao longo do tempo nas obras que se 

pretendem implementar, naturalmente que vê com satisfação aparecer a ponte 

pedonal na ribeira, mas vê com tristeza não aparecer um conjunto de outras 

coisas que ele acha que eram relevantes aparecer. ---------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara diz que depois devolve cerca de cem mil euros de 

IRS aos cidadãos no Concelho, devolve metade da receita do IRS, mas depois vê 

no orçamento setenta e três mil, ficando na dúvida se é os cem mil ou os setenta 

três mil, acreditando que seja os setenta e três mil. --------------------------------- 

Não entrando em detalhe de números, quer apenas dizer que vê adiados mais um 

conjunto de obras que considera importantes para o Concelho, isto tudo para 

dizer que, ao contrário do que é habito não irá votar contra, mas irá abster-se 

por respeito por duas ou três obras que muito preza, mas não poderá aprovar 

porque faltam outras tantas ou muitas mais que gostaria de aqui ver. ------------ 

O Senhor José Duarte disse estar de acordo quando vem aqui dito no parágrafo 

quinto que este será por ventura um dos orçamentos mais realistas que o 

Município de Aljezur alguma vez apresentou, está certo, acha que é um 

orçamento bastante realista, uma vez que está a cobrir um grande conjunto de 

despesas que o Município já assumiu, nomeadamente, despesas correntes com 

pessoal, para a máquina funcionar digamos assim, ainda algumas 

transferências que assumiu para instituições deste Concelho, nesse sentido é um 

orçamento bastante realista, faz pôr a máquina andar, mas depois em termos de 

investimentos de obras fica um pouco aquém, há situações que aqui estão 

contempladas, algumas delas com rúbricas só abertas, se for possível faz-se, é a 

forma como ele vê este orçamento, que o Senhor Presidente da Câmara dirá que 

é o possível e ele acredita que sim, mas na sua modesta opinião também não vai 

muito para resolver necessidades que o Concelho ainda necessita, a sua ideia de 

voto também é uma abstenção. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu o voto de abstenção, quando se diz 

que o orçamento é realista essa é a verdade, que podem fazer um orçamento e 

jogar com os números e não tem dúvidas nenhumas disso, mas para que os 

membros da assembleia municipal tenham a noção o que já representa pôr esta 

máquina a funcionar, que é a câmara municipal, é bom tenham esta noção, 

gostava de ver outras rúbricas dotadas com mais verba, era sinal que tinham 

outro tipo de receitas que poderiam aí incorporá-las, há uma questão que pensa 

que com o tempo tem que ser resolvida até em termos nacionais, até porque há 

câmaras que têm entendimentos diferentes e já o fazem de maneira diferente, 

passaram com um saldo de gerência considerável, dois milhões e meio de euros 

que em abril vai ter expressão no orçamento, se o pudessem fazer já era muito 

interessante, ganhavam algum tempo. ----------------------------------------------- 

Disse esperar concretizar as obras que estão programadas, elas não são tão 

poucas quanto isso, estão uma série delas que não estão dotadas com verba, é 

verdade, mas também se houver essa possibilidade e a vontade que há, têm uma 

capacidade de endividamento considerável de irem à banca, não está a dizer que 

quer endividar a câmara, em termos do que foram as receitas do IMI do que tem 

sido habitual e o IMT no próximo ano vai subir, mas é aquela taxa/imposto que é 

muito variável. ------------------------------------------------------------------------- 

Não gostava de pôr em causa o equilíbrio financeiro da câmara, a câmara com a 
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assembleia sempre fizeram isso, tiveram sempre esse cuidado e não gostaria que 

fosse ele a fazer ao contrário, sendo que com algumas obras que estão aí 

previstas com a dotação certa, se as lançarem e houver empreiteiros a concorrer 

pensam que possam ter aí um leque de obras interessantes para o Concelho. ----- 

Há obras que gostava de ver e não são da responsabilidade da câmara, mas que 

têm vindo a lutar por elas, nomeadamente a POLIS que tem duas obras para 

concretizar, o portinho dos pescadores na Arrifana que está a ser realizado e o 

passadiço na Praia de Odeceixe que já foi lançando e tem uma empresa que 

ganhou a obra e gostariam muito de levar meia dúzia de empreitadas pela 

frente, entre as quais: o Mercado de Aljezur,  estão a fazer o projeto antiga 

escola C+S, lançaram a obra do pontão que está a concurso e têm mais algumas 

obras para poder concretizar, haja essa capacidade, o problema hoje em dia das 

autarquias e desta autarquia não é propriamente um problema financeiro é por 

a coisa a andar, têm o quadro de pessoal mais habilitado, mas as autarquias têm 

uma tremenda dificuldade em fazer projetos e depois destes feitos em 

concretizar a obra, esta é a realidade, não está com isto a dizer que é uma 

desculpa para não fazer, há obras que são essenciais e não conseguem, 

reconhece isso perfeitamente, a seu tempo e assim que seja possível haverão 

decidir ou as alocam com as verbas que têm ou nalgumas situações vão ter que 

recorrer à banca. ----------------------------------------------------------------------- 

Há uma realidade que é indiscutível, em termos do que é são os compromissos de 

funcionamento, pessoal, despesas com eletricidade, combustíveis com tudo o que 

isso significa, compromissos que têm com algumas instituições do Concelho, 

praticamente sobra-lhes muito pouco dinheiro em termos do que é o dinheiro 

disponível para realizar obras, essa é uma realidade que não é incontornável e o 

que fizeram e que demonstram neste orçamento é essa realidade e que estejam 

conscientes de qual é o real sentido destas contas em termos dos orçamentos. 

Sendo que este ano irão ter mais uma pequena verba que tem a ver com o IVA 

cobrado no território do Concelho em termos de eletricidade, alojamento, 

restauração e julga que do gás, há uma percentagem do IVA que é redistribuído 

pela câmaras, a estimativa enviada é de cerca de cem mil euros, gostava que 

fosse mais o que era sinónimo de que havia uma economia mais pujante. -------- 

Como o Senhor Vítor Vicente diz, é o orçamento do executivo que está em 

funções, mais ou menos ambicioso, vão tentar concretizar o maior número 

possível de lançar os procedimentos e os concursos e que haja algumas que seja 

possível concretizar, as de maior envergadura e mesmo as de menor 

envergadura, é essa a sua missão, é esse o orçamento que espelha bem o que é os 

compromissos da autarquia que mesmo assim é um desafio mais ou menos 

grande que se impõe com ambição, sendo que a procura de soluções e de trazer 

mais e melhor para o nosso Concelho é uma missão deste executivo no seu todo, 

que a própria assembleia como há pouco também mostrava ambição de 

participar na revisão de um PDM que é dos instrumentos mais importantes que 

têm para rever, é importante a participação e o contributo de todos. ------------- 

O Senhor Carlos Vieira perguntou se em relação às ruas onde viu grandes 

intervenções, se estão previstas pequenas intervenções para arruamentos e se 

essas pequenas intervenções contemplam a Rua dos Moinhos em Odeceixe. ------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que contemplava a referida rua. ----------- 

O Senhor Johannes Schydlo referindo-se à rúbrica rendimento de propriedade 

onde há um rendimento de seiscentos e noventa e dois mil euros, gostava de 

saber o que é. -------------------------------------------------------------------------- 

Depois verificou que a câmara ainda está a gastar muito dinheiro em 

combustíveis  e  lubrificantes,  perguntando   quando  é  que  vão  ter  um   carro 
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elétrico, se estão pensando em comprar, como é que está a situação. -------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o valor tinha a ver com as rendas das 

eólicas e com a concessão da EDP, que pagam às autarquias pela concessão da 

rede elétrica. --------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos carros elétricos, já possuem um aspirado elétrico, estão também 

a ser instalados carregadores elétricos, gostava de poder ter mais viaturas 

elétricas, mas vão estudar para ver como é que podem fazer. ---------------------- 

O Senhor José Oliveira disse que colocação do carregador elétrico em zona de 

aluvião no parque ribeirinho em Odeceixe não lhe parece o local indicado. ------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, como a seguir se indica: -------------------------- 

➢ Aprovar por maioria, com abstenção dos membros José Oliveira, José Duarte, 

Francisco Oliveira, Vítor Vicente, Mónica Poitevin e José Cavaco, a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de dois mil e vinte. ------------------------------------------ 

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 da Assembleia Municipal de 

Aljezur, vêm apresentar a seguinte Declaração de Voto: --------------------------- 

Verificamos que na proposta das Grandes Opções e Orçamento para dois mil e 

vinte não se encontram presentes medidas que consideramos importantes para 

o concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 

O apoio à Terceira Idade continua a ser prioridade, havendo necessidade do 

alargamento ou construção de Lares. ----------------------------------------------- 

A realização de obras destinadas a melhorar as infra-estruturas do Vale da 

Telha e a construção da variante como alternativa à travessia da vila de 

Aljezur também, são medidas prioritárias. ----------------------------------------- 

Reconhecemos no entanto que se encontram algumas medidas com as quais 

concordamos e que já haviam sido propostas anteriormente pelo PSD, 

nomeadamente, a construção da ponte pedonal sobre a ribeira de Aljezur, 

aquisição de terreno para estacionamento em Aljezur e a venda de lotes para 

construção na Barrada. -------------------------------------------------------------- 

Assim, abstemo-nos na votação da proposta das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento para dois mil e vinte. ---------------------------------------------------- 

Aljezur, dezasseis de Dezembro de dois mil e dezanove. ---------------------------- 

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

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin e 

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

➢ Aprovar por maioria, com a abstenção do membro José Cavaco, a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, de Mapa de Pessoal para o ano de dois 

mil e vinte. ---------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DO 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DA TAXA PARA O ANO DE 

DOIS MIL E VINTE: -------------------------------------------------------------------  

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

reunião de doze de novembro de dois mil e dezanove, 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 todos os anos diz a mesma coisa naquela 
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esperança de que tanto vá, tanto vá, até que lá vai, já evoluíram alguma coisa, 

já saíram da taxa máxima, mas ainda não chegaram à mínima, estão a meio 

caminho e como ele acha que devem seguir nesse sentido de chegar à taxa 

mínima, com aqueles pressupostos que já disse várias vezes que nos queixamos 

de ter pouca gente no Concelho e que temos território e ter condições para ter 

mais, têm que criar condições atratividade diferente dos outros para que as 

pessoas para aqui venham viver, podem dizer que isto não contribui para nada, 

mas ele acha que sim, que contribui e com as dificuldades que agora o Senhor 

Presidente da Câmara dá com empreiteiros em gastar dinheiro da câmara, acha 

que não  vale a pena estarem a acumular muito mais dinheiro e que deveriam 

deixá-lo para que os cidadãos possam sentir atratividade para além da beleza 

natural e dos valores económicos que temos também serem beneficiados aqueles 

que aqui vivem e em relação a outros que vivem noutro lado, acha que não se 

evoluiu nada do ano passado para este ano e que deveriam evoluir baixando 

mais esta taxa.-------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte a propósito da intervenção do Senhor Vítor Vicente, disse 

que possui uma casa no Concelho de Monchique que é zero vírgula trinta, mas 

continua a morar em Aljezur onde é zero vírgula trinta e cinco, não seria por a 

taxa ser mais baixa que contribuiria muito para fixação de pessoas. -------------- 

O Senhor Presidente da Câmara acha que se deveria fazer um estudo concreto 

com dados aprofundados para ver a questão do IMI, uma casa que seja avaliada 

em trezentos mil euros, com zero vírgula trinta, paga novecentos euros, com 

zero vírgula trinta e cinco, paga mil e cinquenta euros, com zero vírgula 

quarenta e cinco, paga mil trezentos e cinquenta euros, podem discutir se o IMI 

é um imposto justo ou injusto, acha que é injusto, o que a lei permite é outra 

coisa, a atratividade de um Concelho como diz o Senhor Vítor Vicente não será 

pelo IMI, este Concelho vive um momento de euforia em termos do que é compra 

e venda de terrenos e casas.------------------------------------------------------------ 

Ao baixarem ou aumentarem o IMI é preciso fazer uma pergunta que é preciso 

estudá-la, estão a beneficiar exatamente quem? A grande questão do IMI que é 

aquele valor onde podem ter mais alguma confiança que vão recebê-lo não varia 

muito, acha que os zero vírgula trinta e cinco tem sido como o Senhor José 

Duarte dizia, não tem sido isso que tem feito a maior ou menor procura, não 

aprece que tenha sido por aí, acha que há outras coisas que o Senhor Vítor 

Vicente defende e bem que possam ser determinantes para a atratividade deste 

Concelho, é preciso refletir que a procura das casas e nas zonas de Parque 

Natural estão-se a praticar preços muito elevados, se estão a baixar o IMI nas 

casas avaliadas com valores muito superiores, acha que não se está a beneficiar 

propriamente o Concelho com essas medidas, é uma boa reflexão para um dia a 

pudermos fazer com mais dados em concreto. --------------------------------------- 

A câmara entendeu manter nem no máximo nem no mínimo, um bom sinal, se 

tiverem de aumentar é um sinal ainda pior, tem dúvidas se um dia a devem 

diminuir, tendo é dúvidas se estão a beneficiar aqueles que têm as casas mais 

modestas. ------------------------------------------------------------------------------- 

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 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 vinte. ------------------------------------------------  
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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  

dezasseis), aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar no ano a que 

respeita o imposto, fixar a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

da seguinte forma: ----------------------------------------------------------------------  

- 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. ---------------  

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 da Assembleia Municipal de Aljezur, 

vêm apresentar a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------

Consideramos que é necessários reduzir a carga fiscal dos munícipes e 

entendemos que a autarquia tem condições para baixar o valor da taxa do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, tendo em conta a situação financeira da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, dezasseis de Dezembro de dois mil e dezanove. ----------------------------- 

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

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin e José 

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

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DA 

LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: ---------------  
Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de doze de novembro de dois mil e dezanove, 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 continuar com a posição do ano anterior, talvez um 

dia o Senhor Presidente da Câmara possa mostrar ele que tem razão, até lá 

mantém essa posição, para além da dúvida que colocou há bocado se é cem mil 

ou setenta e três mil euros. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o que os cem mil euros era uma 

previsão porque na altura em que foi feito o documento ainda não tinha o 

apuramento final, no ano de dois mil e dezoito se fosse cobrada a receita final 

teria cento e trinta mil euros. --------------------------------------------------------- 

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 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. ------ 

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 da Assembleia Municipal de Aljezur, 

vêm apresentar a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------

Tendo em conta a situação financeira da autarquia, não concordamos com a 
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proposta de fixar em dois vírgula cinco por cento a participação variável do IRS 

porque consideramos que a Câmara Municipal pode abdicar da percentagem 

total de cinco por cento, de modo a avaliar mais a fatura do IRS dos residentes 

no nosso concelho. --------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, dezasseis de Dezembro de dois mil e dezanove. ----------------------------- 

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

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin e José 

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

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS: --------  

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

reunião de vinte e seis de novembro de dois mil e dezanove, 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, como a seguir se indica: --------------------------------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, não aceitar a transferência de competências da 

Administração Central para o Município de Aljezur, previstas na Lei número 

cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, concretizadas nos 

seguintes diplomas: ------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e dezanove de trinta de janeiro 

– relativa ao domínio da educação; -------------------------------------------------   

- Decreto-Lei número vinte três barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro - 

relativa ao domínio da saúde; -------------------------------------------------------   

- Decreto-Lei número noventa e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de 

novembro – relativa ao domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; -----  

- Decreto-Lei número noventa e oito barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de 

novembro – relativa ao domínio da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; ------------------------  

- Decreto-Lei número cem barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de novembro 

– relativa ao domínio das vias de comunicação; ------------------------------------  

- Decreto-Lei número cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio da justiça; ----------------------------------------  

- Decreto-Lei número cento três barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio do apoio aos Bombeiros Voluntários; -----------  

- Decreto-Lei número cento e quatro barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; ----  

- Decreto-Lei número cento e cinco barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio da habitação; -------------------------------------  

- Decreto-Lei número cento e seis barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio da gestão do património imobiliário público 

sem utilização; ------------------------------------------------------------------------ 

- Decreto-Lei número cento e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio do estacionamento público. ---------------------  

➢ Aprovar por unanimidade, não aceitar a transferência da delegação de 

competências para a Comunidade Intermunicipal do Algarve, previstas na Lei 

número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, 

concretizadas nos seguintes diplomas: ----------------------------------------------

- Decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro 

– relativa ao domínio da educação; -------------------------------------------------   
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- Decreto-Lei número vinte e três barra dois mil e dezanove, de trinta de 

janeiro – relativa ao domínio da saúde; ---------------------------------------------   

- Decreto-Lei número noventa e nove barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de 

novembro – relativa ao domínio da promoção turística; --------------------------   

- Decreto-Lei número cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio da justiça; ----------------------------------------  

- Decreto-Lei número cento e dois barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio dos projetos financiados por fundos europeus e 

dos programas de captação de investimento; ---------------------------------------  

- Decreto-Lei número cento e três barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro – relativa ao domínio do apoio aos Bombeiros Voluntários. -----------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL, 

APRESENTADO POR BASÍLIO ANTÓNIO ROSA, PARA O PROJETO DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA ASA - ÁREA DE SERVIÇO PARA AUTOCARAVANAS, 

SITO NA ZONA ALTA DE ODECEIXE, JUNTO À E.N. CENTO E VINTE: ----------  

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

reunião de dez de dezembro de dois mil e dezanove, 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 Presidente da Câmara disse que na sessão anterior havia um pedido 

para a construção de um equipamento deste género na zona do Rogil em Reserva 

Agrícola, em termos processuais para poder ser desafetado e ser aceite na 

Reserva Agrícola para outro uso é preciso a manifestação de interesse municipal.  

Há tempos atrás em conversa com o novo diretor do ICNF ele próprio lhe pedia 

se havia a possibilidade da câmara e da própria assembleia poderem dar a um 

projeto desta natureza em certa e em determinada zona manifestar algum 

interesse municipal. Este projeto é entre o campo de futebol do Odeceixense e a 

estrada nacional e há quatro anos que anda no ICNF para cá e para lá sempre 

com o parecer negativo. É um projeto interessante em termos do que é a 

necessidade do autocaravanismo, mas barra sempre naquela questão que é a 

falta de critérios, o diretor do ICNF disse-lhe que se houvesse a manifestação e 

esse fosse também o entendimento da câmara e da assembleia em manifestar o 

interesse municipal podia ser que fosse uma achega e dar mais força a poder vir 

a ser aprovado. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que há dias votou contra uma localização porque 

não concordava com a mesma e concorda com esta, há já três ou quatro anos se 

pronunciou favorável a esta, sentiu a necessidade que não é aplicar dois 

critérios, não concordava que se fizesse naquela localização em Reserva Agrícola 

e zona de regadio e completamente deslocada do perímetro urbano e como tal se 

não concordava só tinha que votar contra, com esta localização concorda e acha 

que é relativamente próxima do perímetro urbano e integrada, a reconversão 

daquele espaço de materiais para um espaço destes só vem beneficiar a zona e 

como tal, com esta não tem dúvida em aprovar. ------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que há milhares de caravanas na Península Ibérica, 

muito mais na Espanha do que cá, principalmente cidadãos do norte de Europa 

que vêm passar o inverno para o sul, uma vez que os espanhóis terão uma 

legislação para isso, em vez de ser a Universidade do Algarve a fazer um estudo, 

porque é que não se procura no país vizinho como é que eles estão a trabalhar 

para que haja uma unanimidade,  porque somos todos cidadãos  europeus  e  era  



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 16/12/2019 

 
 

17 

bom que houvesse coordenação de princípio. ---------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do membro José 

Cavaco, aprovar o reconhecimento de interesse municipal para o projeto de 

construção de uma ASA-Área Serviço de Autocaravanas, sito na Zona Alta de 

Odeceixe, junto à E.N. cento e vinte, em nome de Basílio António Rosa, tendo  em 

conta que: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Cada vez mais o concelho de Aljezur é explorado pela modalidade turística de 

autocaravanismo, que se encontra de forma dispersa por todo o concelho sem 

condições, por vezes tornando-se selvagem, pernoitando em locais inapropriados 

e conspurcando os espaços, dando uma imagem descuidada aos turistas que nos 

visitam; --------------------------------------------------------------------------------- 

- Este projeto poderá ser uma mais-valia para o concelho no sector do turismo 

itinerante que tem vindo a crescer no concelho nos últimos anos; ----------------- 

- Fomentará o aumento e circulação da economia local, criando novos postos de 

trabalho e permitindo que os amantes desta modalidade possam ter condições 

dignas para a prática da mesma no concelho de Aljezur. --------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e depois de 

lida em voz alta na presença de todos, a Assembleia deliberou por unanimidade, 

aprovar a ata em minuta. -------------------------------------------------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: -------------------------- 

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a 

forma de votação por braço no ar.---------------------------------------------------- 
 

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco 

minutos do dia dezasseis de dezembro de dois mil e dezanove, 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 

_________________________________________ 

 

 

 

 


