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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:30 horas. 
 
 
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: Não estando presente o Senhor Sérgio 
Manuel da Silva Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, o mesmo foi 
substituído pelo Senhor Manuel Seromenho Marreiros, Secretário da Junta de 
Freguesia de Bordeira, portador do Bilhete de Identidade número quatro milhões 
novecentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove, emitido em vinte e 
nove de Janeiro de dois mil e dois, pelos Serviços de Identificação de Faro.------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a 
acta da sessão ordinária realizada no vinte e oito de Fevereiro de dois mil e onze.------ 
O Senhor Johannes Schydlo disse que na intervenção do Senhor Presidente da 
Câmara referente à estrada de Marmelete, não está mencionado que o processo 
aguarda o visto do Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.---------------------------------  
Foi presente a acta da sessão extraordinária realizada no quatro de Abril de dois mil e 
onze.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Manuel Cristo e José Cavaco-.----------------------------------------------------------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Assembleia Municipal de Portimão, ofício de um de Março de dois mil e onze, 
enviando moção apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre “Portagens na Via do 
Infante”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Albufeira, e-mail de nove de Março de dois mil e onze, 
enviando tomada de posição aprovada sobre a “Introdução de Portagens na Via do 
Infante”.------------------------------------------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número trinta e seis, de um de Março 
de dois mil e onze, enviando moção sobre o “Plano de Ordenamento do PNSACV”.----  
- de Assembleia Municipal de Vila do Bispo, ofício número quarenta e sete barra dois 
mil e onze, de sete de Março de dois mil e onze, enviando moção sobre a “Rejeição 
das Portagens na Via do Infante”.------------------------------------------------------------ 
- de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e um de 
Março de dois mil e onze, enviando pergunta apresentada na Assembleia da 
República sobre a “Falta de recursos no Destacamento Territorial da GNR”.---------- 
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de vinte e dois de Março de dois mil e 
onze, enviando cópia de pergunta dirigida ao Ministério da Saúde sobre a “Farmácia 
de Odeceixe”.------------------------------------------------------------------------------------ 
– de Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A., ofício de vinte e oito de Março de dois 
mil e onze, informando acerca dos financiamentos assegurados da União Europeia 
nos projectos a desenvolver no âmbito do Programa Polis Litoral Sudoeste.------------ 
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– de Assembleia Municipal e Vila do Bispo, ofício número setenta e quatro, de quinze 
de Março de dois mil e onze, enviando moções  sobre o “Plano de Ordenamento do 
PNSACV”.----------------------------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número três mil cento e oitenta e quatro, de 
quinze de Abril de dois mil e onze, enviando cópia de ofício e documentação enviada 
ao IFARMED sobre a “Deslocalização de Farmácia no Município de Aljezur”.---------- 
– de Governo Civil do Distrito de Faro, e-mail de vinte e seis de Abril de dois mil e 
onze, em que a Governadora Civil informa a cessação de funções e agradece a 
colaboração prestada.--------------------------------------------------------------------------- 
– de Governo Civil do Distrito de Faro, e-mail de vinte e seis de Abril de dois mil e 
onze, em que o novo Governador Civil apresenta cumprimentos e manifesta a 
disponibilidade de colaboração.--------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – A Senhora 
Ana Santos chamou a atenção para o facto do nome da anterior Presidente da 
Assembleia, Senhora Lurdes Bento, continuar a ser evocado nas reuniões da AMAL o 
que tem originado a marcação de faltas de comparência.-----------------------------------  
Questionou também acerca da escultura do “peregrino” que se encontrava junto ao 
edifício da Câmara Municipal, qual o motivo porque foi retirado. -------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia informou que a madeira tinha se deteriorado 
completamente, sem qualquer hipótese de ser recuperada.------------------------------ 
O SENHOR JOSÉ HUGO TOMÁS FERREIRA PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse ainda que se tudo correr como previsto, 
informou que é intenção da Autarquia durante o próximo ano recuperar a bienal de 
escultura e nessa altura um dos desafios a apresentar será que se faça uma réplica 
daquela obra e com todo o seu simbolismo. --------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos manifestou o seu agrado pelo facto das obras que faltavam 
concluir na Avenida Capitão Salgueiro Maia, há seis meses, já se encontrarem a 
decorrer. Disse ainda que se, futuramente, houvesse um pouco mais de planeamento 
poder-se-ia evitar situações como esta, sugerindo inclusive que, caso seja possível, 
poderiam ser colocados uns passadiços que podem ser retirados em qualquer altura 
visto não interferir com o pavimento, à semelhança dos que foram colocados na Praia 
da Zambujeira e que permitiria que as pessoas circulassem com maior segurança. 
Referiu também o facto de se ter verificado alguma falta de cuidado no início da obra, 
pois houve pessoas que ficaram com os carros fechados na garagem durante cerca de 
uma semana --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que de facto houve uma falha relativamente aos 
timings daquela obra, pois obviamente que a Câmara também falha apesar de todos 
os esforços que faz para que isso não aconteça. Referiu ainda o facto desta não ser 
uma intervenção suportada pela Autarquia, apenas reclamada, visto ser uma obra da 
EDP. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse ter conhecimento que na EBI/JI de Aljezur há 
alunos que durante o ano lectivo comem na cantina escolar, visto serem abrangidos 
pelo escalão A, mas que durante os períodos de férias passam fome. Perguntando se, 
no caso de isto ser verdade, haverá alguma solução para este problema? ----------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que considera essa situação estranhíssima, 
mas que não é a primeira vez que ouviu esse comentário. Esclarecendo que, apesar de 
haver muitas pessoas a passarem necessidades no Município, estas estão a ser 
apoiadas, nenhuma situação desta foi sinalizada pela Conferência de São Vicente de 
Paulo que acompanha todas as pessoas carenciadas do Município de Aljezur, assim 
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como nenhuma situação foi sinalizada pela Associação de Pais, pelos professores, 
nem tão pouco pelos Serviços Sociais da escola. Logo o que pensa é que este tipo de 
comentários não passam de uma tremenda mentira e que andará alguém a tentar 
passar a imagem de querer fazer o bem e ser benemérito à custa de embustices. 
Situação que ultrapassa todos os limites. -----------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira começou por dizer que há alunos na escola que têm 
escalão (A ou B) e nem tão pouco vão almoçar ao refeitório da escola. Inclusive disse 
que presentemente a escola está a fornecer às famílias mais carenciadas a comida que 
sobra diariamente dos almoços. ----------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto informou que de facto tem havido um intenso 
acompanhamento destas situações, que já há bastante tempo que tem conhecimento 
que a escola apoia as famílias mais desfavorecidas, de uma forma anónima tal como 
deve ser, para evitar constrangimentos. Disse ainda que, independentemente da 
comunicação social divulgar as escolas que abriram as cantinas para fornecer 
refeições a crianças mais desfavorecidas, essa não é a forma mais correcta de apoiar 
as famílias, pois o número de refeições servidas ficou muito aquém das expectativas, 
uma vez que as famílias também não querem expor as crianças de uma forma tão 
gratuita. Esse apoio dever ser dado de uma forma mais anónima e mais protectora da 
dignidade das pessoas, referindo ainda que, na sua opinião, a maneira como o 
Município de Aljezur, assim como todas as outras entidades envolvidas, apoiam os 
seus munícipes é a mais correcta. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia perguntou ao Senhor José Hugo Tomás aonde é 
que essas crianças almoçam, uma vez que não comem na cantina escolar? --------------  
O Senhor José Hugo Ferreira respondeu que comem no bar. Que isso agora acontece 
em menor número, uma vez que essa problemática foi discutida no Conselho Geral do 
Agrupamento, mas muitas das crianças com escalão A ou B, não comem a refeição 
completa a que têm direito na cantina escolar e vão comprar sandes ou outros 
alimentos no bar da escola. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu ainda que estas situações aconteciam 
essencialmente com crianças cujas famílias têm uma maior disfuncionalidade, tanto a 
nível económico, como a outros níveis. -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que já no tempo em que foi Presidente da 
Câmara essas situações se verificavam e, que curiosamente ou não, essas situações 
sucedem em famílias que vêm de fora, que nem se chegam a fixar no Município de 
Aljezur, pois passado algum tempo vão-se embora.  ----------------------------------------  
A Senhora Ana Santos perguntou se poderia ser facultado aos membros da 
Assembleia o anexo ao Protocolo estabelecido com a Casa da Criança do Rogil e 
aprovado na última sessão da Assembleia Municipal, tendo-lhe sido dito que isso iria 
ser providenciado. -------------------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – A Senhora Ana Santos perguntou se já estava prevista uma data 
para o início da recolha de óleos alimentares? -----------------------------------------------  
Relativamente à Feira do Folar disse considerar que é uma mais valia para o 
concelho, mas que quando for feita publicidade a próximos eventos a realizar no 
Município de Aljezur, não se deve esquecer de mencionar “o quê”, “quando” e “onde”, 
pois no suplemento do jornal Expresso vinha publicitada a Feira do Folar, inclusive 
tinha fotografias, mas não dizia onde é que o evento se realizava. Relativamente ao 
apoio da Câmara para construção do Lar Residencial da NECI, disse concordar, pois 
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apesar desta residência se localizar fora do concelho, é sempre uma mais valia visto 
que esta instituição já há muitos anos que apoia a crianças e residentes do Município 
de Aljezur.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à aplicação de revestimento superficial duplo na Estrada Nacional cento e 
vinte, disse ter algumas dúvidas quanto à eficácia/custos desta obra. --------------------   
Em relação às “Maravilhas”, disse ter ficado contente pelo facto dos Perceves de 
Aljezur terem ficado entre as pré-finalistas, visto ser a mais pura das nossas iguarias. -  
O Senhor José Cavaco disse estranhar o facto de não compreenderem a necessidade 
de construção de uma variante à povoação do Rogil, pois uma vez que não temos uma 
via rápida essa era uma boa solução para quem tem que viajar com uma certa 
agilidade, pois evitaria os transtornos de terem de atravessar todo aquele meio 
urbano.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Disse também que deveria ser reivindicada a construção de uma terceira faixa na 
zona do Espinhaço de Cão, pois de Verão é quase impossível ultrapassar naquela zona 
e pode causar alguma situação incontornável no caso de veículos de emergência 
médica.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto às obras do Polis, disse ter sido lançada há poucos dias a empreitada de 
reposição das condições de ambiente natural para recuperação e protecção dos 
sistemas de costeiros da Arrifana, dando a sua opinião acerca do assunto. 
Relativamente ao Dia Mundial da Floresta, disse que as árvores do concelho têm sido 
muito mal tratadas, que as árvores plantadas em zonas de recreio são mal escolhidas, 
dando exemplo as que estão no estacionamento do polidesportivo, pois passados 
estes anos todos nem sombra dão. Disse ainda que seria bom aparecer por cá alguém 
que ensinasse a podar árvores, pois as poucas que estão em condições são as que 
estão na Praceta Vila de Kürnach e a tília que se encontra no jardim antigo, porque 
ainda ninguém lhes tocou. ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse tomar nota das preocupações do Senhor 
José Cavaco. Esclareceu ainda que, relativamente às árvores que estão no 
polidesportivo, as mesmas não se desenvolvem porque o terreno onde se encontram 
não é o mais apropriado, pois aquele solo é rocha. ------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente referiu que, relativamente às intervenções na Estrada 
Nacional cento e vinte constatou que se abandonou o tapete e foi reposto outro tipo 
de pavimento, perguntando se havia alguma razão técnica para isso, ou se foi por 
uma questão de economia dos custos da obra.  ----------------------------------------------  
Em relação ao IC quatro, disse considerar que a posição que a Câmara tomou é um 
pouco dúbia, que claramente defende a requalificação da Estrada Nacional cento e 
vinte. Considera que não tirar o trânsito de dentro das povoações não é bom para 
nenhum dos dois. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu o arranjo que foi feito na rotunda do Vale 
da Telha, junto ao hotel, dizendo que agora a situação oferece melhores condições 
para que seja feito um outro trabalho, pois continuam carros a entrar pela rotunda a 
dentro. A ideia é que sejam pintadas umas bandas sonoras dos dois lados para que as 
pessoas se apercebam que a rotunda está ali. ------------------------------------------------    
O Senhor José Cavaco disse que lhe tinha sido recomendado que os Sectores do Vale 
da Telha deveriam ser sinalizados, pois quem não conhece bem a zona tem muita 
dificuldade em se orientar lá. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Ferreira perguntou se é possível deslocar um pouco o mapa do 
Vale da Telha, pois as pessoas param ali os carros e é muito difícil contorná-los, 
sobretudo por ali se encontrar um traço contínuo na estrada, ao que lhe foi dito que 
sim. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara informou que as dez bases para os oleões foram 
acabadas de ser colocadas esta semana, pelo que, a autarquia está à espera que a 
empresa venha colocar os equipamentos a todo o momento. ------------------------------   
Quanto à publicidade da Feira do Folar disse que se assim aconteceu, foi um lapso. 
Relativamente ao apoio à NECI, disse não fazer sentido o Município de Aljezur ficar 
de fora, dada a importante resposta social que aquela instituição nos dá. Quanto ao 
revestimento da Estrada Nacional cento e vinte, disse que não foi a Câmara que fez 
esta obra, apesar dela ser reclamada há muito tempo à Estradas de Portugal, 
esclareceu ainda que aquela trepidação que se sente ao circular é mesmo para ser 
assim, por uma questão de eficácia, de aderência. -------------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques referiu que o novo revestimento já parece ter dado 
frutos em termos de eficácia, pois sempre que chovia verificavam-se acidentes neste 
troço de estrada e depois de terminada a obra ainda não ocorreu nenhum nos pontos 
negros sinalizados. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que, quanto à questão da gastronomia a 
Câmara tinha feito algumas candidaturas, a grande desilusão tem a ver com o facto 
do Pudim de Batata Doce nem tão pouco ter ficado entre as setenta pré-finalistas. 
Com a candidatura dos Perceves, há a esperança de podermos vir a ficar entre os três 
finalistas. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão do IC quatro, referiu que há uma coisa que está patente em 
todos nós e que tem a ver com o enorme desencanto em relação a esta obra. Disse que 
a tomada de posição da autarquia vai de encontro a este desengano constante ao 
longo dos anos, em que, nomeadamente, todos os municípios que eventualmente 
seriam atravessados pelo IC quatro continuam sem sê-lo e provavelmente não o serão 
num futuro próximo, pelo que a Câmara entendeu que deveria falar muito claro em 
relação a este assunto, sugerindo que seja aproveitada a plataforma da Estrada 
Nacional cento e vinte e introduza-se todas as características de itinerário 
complementar.  -----------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à situação do Rogil, disse que a Câmara não entende, no entanto, isso 
não quer dizer que não seja possível vir a entender um dia mais tarde. Mas que neste 
momento, no Rogil, com a requalificação que foi feita há alguns anos atrás, parece 
que qualquer tipo de circulação se faz de uma forma segura, tanto a nível da 
circulação e atravessamento de peões como a nível de circulação de veículos, assim 
como tem faixas de rodagem largas. Obviamente que se pára porque estamos a 
atravessar uma localidade. No entanto, no custo/benefício parece-lhe ser interessante 
que o Rogil seja atravessado, sendo que, neste momento, não se vislumbra nenhum 
benefício significativo em fazer uma variante ao Rogil, nomeadamente, numa zona 
para onde tenderá a aumentar o perímetro urbano. -----------------------------------------  
Quanto à construção de uma terceira faixa na zona do Espinhaço de Cão, concordou 
que isso faz todo o sentido. ---------------------------------------------------------------------  
Quanto às obras do Polis, nomeadamente, quanto à empreitada de reposição das 
condições de ambiente natural pela recuperação e protecção dos sistemas de costeiros 
da Arrifana, disse que, quando a seguir se olha para a descrição pormenorizada da 
obra esta denominação parece um enorme contra-senso. Nada de estranhar quando 
se fala do Polis, que é um programa ambiental, feito propositadamente para o litoral e 
ao qual estão associados todos estes nomes pomposos. -------------------------------------  
Relativamente à questão das árvores, disse que de facto as que foram colocadas no 
Largo Primeiro de Maio não foram bem escolhidas, mas que em relação a todos os 
outros casos, basicamente as árvores tinham apenas um carácter ornamental. ---------  
O Senhor José Cavaco, relativamente ao Rogil, disse que a actual Estrada Nacional 
cento e vinte é um grande itinerário, visto que não temos outro. Disse que, qualquer 
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situação que implique paragens constantes ou a circulação a cinquenta 
quilómetros/hora, não faz sentido.  -----------------------------------------------------------  
Disse ainda que o que caracteriza um bom político é “ver um bocadinho à frente” e, 
daqui por dez anos, vamos ter uma visão completamente diferente daquela que se 
tem hoje. E devia-se evitar situações como aquela com que hoje nos deparamos, em 
relação à Variante, pois quando há uns bons anos atrás a “ofereceram” ao Município 
de Aljezur, ela não foi aceite e agora estamos desejando que ela seja construída. -------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não estar a entender o que o Senhor José 
Cavaco estava a referir. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que, quando o Engenheiro Rangel de Lima estava à 
frente da direcção de estradas, “ofereceu” a Variante a Aljezur, mas que o Presidente 
de Câmara não tinha aceitado a proposta. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que desde sempre a posição acerca da 
Variante de Aljezur, foi uma posição colectiva. Nunca foi uma posição individual do 
Presidente da Câmara. Quanto àquilo que os Governadores Civis e outros políticos, 
por fora, dizem que conseguem, pessoalmente não tem nada a ver com isso e também 
não compra isso, pois essas promessas, essas expectativas, já toda a gente conhece há 
muito tempo. -------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que aquilo que sempre defendeu, tal como os outros órgãos autárquicos, é 
que não queriam que a Variante passasse dentro do perímetro urbano da Igreja Nova, 
pois a Variante de que o Senhor José Cavaco fala era para passar na zona onde 
actualmente se encontra o Espaço Multiusos de Aljezur. Disse ainda que esse troço do 
IC quatro, que nunca ninguém quis fazer, consistia na construção de uma variante a 
Aljezur com treze quilómetros, que começava na Aldeia Velha e terminava no Moinho 
da Légua. A posição que foi tomada é que não queríamos treze quilómetros, que eram 
necessários apenas entre cinco e sete quilómetros. Logo, se o Governo tinha oferta 
para treze, porque é que não tinha oferta para apenas cinco quilómetros? Não fizeram 
a obra porque nunca a quiseram fazer, só podem ter sido ofertas pré-eleitorais. --------  
O SENHOR JOSÉ MANUEL DOS SANTOS MARREIROS PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que esta situação, ao longo de todos estes 
anos, mais não tem sido do que apenas um mero exercício do foro académico 
rodoviário, sem qualquer tipo de consequência. Por isso mesmo é que em relação a 
este assunto a Câmara não pode deixar de ser muito contundente, canalizando todas 
as energias no sentido de que, se houver possibilidade de vir a ser feita alguma coisa 
no campo das pequenas/médias obras públicas, então que se faça de uma vez por 
todas a Variante de Aljezur.---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente disse ser mais importante discutir o futuro, do que estar a 
falar sobre o passado. Mas que neste diálogo entre o Senhor Presidente da 
Assembleia e o Senhor José Cavaco, há um pouco de razão para cada uma das partes. 
Que nada do que foi mencionado terá sido inventado. Disse que não terá sido 
propriamente o Município de Aljezur a rejeitar a Variante mas, sim, rejeitar o traçado 
apresentado para a Variante. Considerando inclusive que havia razões para tal 
rejeição, mas que também por não haver grande vontade de levar esta obra adiante, a 
situação foi-se arrastando e caindo em esquecimento. Só espera que não aconteça o 
mesmo agora em termos futuros. --------------------------------------------------------------  

  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO JUNTA DE FREGUESIA AO XIX 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES: – O Senhor Presidente da Mesa informou da realização do XIX 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde era necessário 
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proceder na Assembleia Municipal à eleição de um representante dos Presidentes de 
Junta de Freguesia, para participar no referido Congresso.-------------------------------- 
A bancada do Partido Socialista apresentou como candidato o Senhor José Manuel 
dos Santos Marreiros, Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur. ----------------------  
Foram distribuídos boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio secreto, 
sendo quinze os votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-
se a seguinte votação: ----------------------------------------------------------------------------  
Votos a favor – quinze. --------------------------------------------------------------------------  
Assim, foi eleito o representante das Juntas de Freguesia ao XIX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, o José Manuel dos Santos 
Marreiros, Presidente da Junta de Freguesia de Freguesia de Aljezur. -------------------   
 

INTERVALO: – Foi pelo Senhor Presidente da Mesa proposto, e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se presença 
de todos os membros------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 
DEZ: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte e seis de Abril de dois mil e onze, sobre o assunto em epígrafe, que 
acompanhava o respectivo documento, os quais ficam arquivados em pasta própria. --  
O Senhor Presidente da Câmara fez a apresentação dos documentos em análise.- ------  
A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, explicou os documentos 
contabilísticos com maior relevo na prestação de contas.  ----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, terminado que foi o último mandato do 
Presidente de Câmara, Senhor Manuel Marreiros, na altura e mais propriamente 
nesse dia, a Câmara tinha uma capacidade de endividamento que andava entre os 
quatro vírgula cinco/cinco milhões de euros. No ano de dois mil e dez, essa 
capacidade de endividamento já foi rateada e foi diminuída para dois milhões de 
euros, relativamente ao Município de Aljezur. Para o ano em curso, voltou novamente 
a ser rateada e a capacidade de endividamento do Município, presentemente anda na 
ordem nos novecentos mil/um milhão de euros. Face a este decréscimo significativo, 
pode-se ter uma ideia da forma como as autarquias são controladas.--------------------- 
Disse ainda que independentemente do convite formal que foi enviado, queria 
aproveitar a oportunidade de referir que todos os membros da Assembleia e da 
Câmara Municipal estavam convidados para a inauguração da nova Sede da Junta de 
Freguesia de Odeceixe, que terá lugar no dia um de Maio, pelas quinze horas e trinta 
minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente da Assembleia disse ter a certeza de que, desde que foi eleito 
Presidente da Câmara, o Município de Aljezur sempre teve a preocupação de honrar 
quem trabalha. No caso concreto dos fornecedores que aprovisionam a Câmara, 
também eles têm famílias, têm empregados, assim como encargos financeiros. 
Naturalmente que, se existem dificuldades financeiras em muitas empresas, 
infelizmente isso também se deve muitas vezes às câmaras municipais, que fazem os 
seus pagamentos a médio/longo prazo.  ------------------------------------------------------  
Disse ser surpreendente que o Tribunal de Contas muitas vezes venha recusar um 
empréstimo porque o Município já atingiu a capacidade de endividamento, quando 
frequentemente se verifica que existem Municípios que passam com uma relação de 
dívidas a fornecedores muito semelhante ao orçamento do ano que terminou. Há 
municípios que elaboram o orçamento do próximo ano, para pagarem as dívidas do 
ano que termina.-------------------------------------------------------------------------------- 
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Disse ser evidente que, ao se elaborar um orçamento e ao fazer uma previsão de 
receitas, nem sempre essas receitas vêm a ser arrecadadas, nomeadamente, nas 
receitas de capital, mas essas situações têm que ser acauteladas.-------------------
Referiu ainda que, para conseguir assumir todos os seus compromissos a Câmara 
teve que cortar em muitas coisas, nomeadamente, na iluminação de Natal, no fogo de 
artifício pela Passagem de Ano, ao contrário do que se pode verificar noutros 
municípios, dos quais muitos não pagam as suas dívidas.-------------------------------- 
Para finalizar, referiu que o Município de Aljezur deve continuar a esforçar-se para 
satisfazer os seus compromissos atempadamente, enaltecendo a forma eficaz como a 
Câmara tem conseguido aguentar as actuais dificuldades económicas, situação que é 
de louvar, pois significa que o Município de Aljezur não quer criar dificuldades às 
empresas que lhe fornecem serviços, nem às famílias que delas dependem. Que é de 
lamentar que a maioria das Câmaras do nosso País não tem esse tipo de preocupação. 
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu, em seu nome e de todo o Executivo, as 
palavras e o reconhecimento do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 
referindo que, obviamente, a Câmara Municipal de Aljezur irá continuar na senda do 
compromisso sério e responsável, à semelhança do que foi feito durante a 
administração do anterior Presidente de Câmara e actual Presidente da Assembleia, 
que considera ter sido e continuar a ser um autarca de nomeada, de referência local, 
regional e nacional também. --------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dez. ------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES: – 
Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 
de vinte e seis de Abril de dois mil e onze, sobre o assunto em epígrafe, que 
acompanhava o respectivo documento, os quais ficam arquivados em pasta própria. --  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos acerca do 
presente assunto, justificando que a necessidade desta Revisão ao Orçamento tem a 
ver essencialmente com o facto da Autarquia precisar de proceder a uma reparação 
num veículo que não estava prevista, à aquisição de uma viatura para recolha de 
resíduos sólidos que inicialmente era para ser feita através de leasing, mas que devido 
a um imprevisto que entretanto se veio a verificar, irá ser adquirida a pronto, mas 
com pagamentos faseados e à necessidade de adquirir uma viatura para o Sector de 
Águas e Saneamento, pois a que actualmente está adstrita a estes serviços encontra-
se em muito mau estado, estando inclusive a dar prejuízo. Igualmente resulta de um 
lapso ocorrido aquando da elaboração do Orçamento e que tem a ver com o 
pagamento de uma factura referente à execução do estudo do projecto de 
requalificação urbana de Maria Vinagre, assim como, de uma outra factura referente 
a uma revisão de preços, relativa à empreitada de reparação da ponte sobre a Ribeira 
da Carrapateira, obra que ainda é do anterior mandato e que a Câmara julgava que já 
se encontrava concluída.------------------------------------------------------------------------  
Por último, é pedida autorização para utilizar o saldo da gerência do exercício do ano 
anterior, no montante de vinte e sete mil e setecentos euros, no corrente Orçamento. -  
O Senhor Johannes Schydlo disse já ter sugerido a compra de um carro eléctrico, 
visto os custos da gasolina e do gasóleo estarem sempre a subir. Perguntou ainda que 
tipo de viatura ia ser adquirida para o sector de Águas? Tendo o Senhor Presidente da 
Câmara respondido à questão.----------------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
primeira revisão ao Orçamento e Plano de Actividades.----------------------------------- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE – TOMADA DE POSIÇÃO DOS 
PROFESSORES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR - 
MOÇÃO: – Foi apresentado o e-mail do membro José Hugo Tomás, enviando cópia 
da tomada de posição dos professores do Agrupamento de Escolas de Aljezur sobre a 
avaliação de desempenho docente.----------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor José Hugo Tomás foi feita a apresentação da Tomada de Posição dos 
Professores do Agrupamento de Escolas de Aljezur para análise e apreciação da 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou se os professores do Agrupamento tinham uma 
outra proposta de modelo de avaliação, uma vez que estão a recusar a que foi 
aprovada? -----------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Hugo Tomás disse que não foi feita uma proposta uma vez que vão 
haver eleições e como cada partido político tem uma proposta de modelo diferente, 
estão à espera para saber qual vai ser o modelo que irá ser apresentado. ----------------  
O Senhor Vítor Vicente referiu que este é um assunto que transcende as competências 
da Assembleia Municipal e, como tal, a Assembleia apenas poderá manifestar a sua 
solidariedade e o seu reconhecimento para com a tomada de posição dos professores 
de Agrupamento de Escolas. No entanto, e independentemente de não conhecer em 
pormenor o peso burocrático da avaliação dos professores, disse desconhecer se o 
Senhor José Hugo Tomás também tinha conhecimento da carga burocrática dos 
outros sistemas, garantido que também é muito grande e muito pesada. 
Exemplificando o caso concreto da Câmara Municipal, tendo o Senhor Presidente 
conhecimento do tempo dispendido para fazer a avaliação do SIADAP, em prejuízo de 
actividades concretas. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Eliezer Candeias disse ter algumas dúvidas acerca do processo de avaliação 
dos professores, perguntando se a mesma era por quotas, se os professores 
discordavam? -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Tomás respondeu que sim, que os professores não queriam uma 
avaliação assim, pois o sistema por quotas é muito restritivo. Deu o exemplo concreto 
do Agrupamento de Aljezur em que, num universo de sessenta docentes, apenas 
quatro podem ter uma avaliação de “muito bom”. -------------------------------------------  
O Senhor Eliezer Candeias disse que, caso os avaliados não concordem com a 
avaliação que lhe foi dada, podem apresentar reclamação. Disse ainda que em vários 
organismos a avaliação é feita por quotas, logo os professores não serão diferentes 
dos outros trabalhadores não docentes. -------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Rosendo disse ter dúvidas quanto ao objectivo da tomada de 
posição, se é para análise, ou se é para votação. Neste último caso, considera que a 
Assembleia não poderá votar este assunto por ser de natureza sócio/profissional, 
para além de se poder estar a abrir um procedente que permita que as diversas 
formações profissionais venham a seguir este exemplo. No caso de ser só para 
apreciação então concorda que a Assembleia o faça. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que o que aqui está a ser solicitado é 
que a Assembleia Municipal manifeste a sua solidariedade para com a posição 
tomada pelos professores do Agrupamento, responsáveis pela educação das crianças 
do Município de Aljezur.------------------------------------------------------------------------ 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, com a abstenção do Senhor 
Eliezer Candeias, solidarizar-se com a tomada de posição dos professores do 
Agrupamento de Escolas de Aljezur, sobre a avaliação do desempenho de pessoal 
docente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se verificou qualquer intervenção. -------------------------------  
 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 
aprovar a acta em minuta.----------------------------------------------------------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com excepção da que foi 
tomada por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação por braço no ar.------ 
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas zero horas e quinze minutos do dia 
trinta de Abril de dois mil e onze, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 
presente acta.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

  


