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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2012 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de junho de 2012 

INÍCIO: 21:40 horas 

ENCERRAMENTO: 23:20 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Licínia Mendes Rodrigues, Presidente  
José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário  
Pedro Miguel Ferreira Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Johannes Alexander Schydlo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Manuel Alberto 
Santinho Cristo, José de Oliveira Cavaco, Francisco António Baptista Ferreira, José 
Maria Fonseca, Iládio de Jesus Alves Furtado, José Manuel dos Santos Marreiros e 
Eliezer João Candeias 
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Manuel José Marques do Nascimento  
Henrique Manuel Ramos Henriques, substituído por Filomena da Rosa Marreiros 
Manuel José de Jesus Marreiros, substituído por Bruno Filipe Vargas Almeida da 
Silva 
Fernando Manuel Costa Rosa, substituído por António Maria Caetano 
Sergio Manuel Silva Santos, substituído por Manuel Seromenho Marreiros 
 

ENTRAROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO: 
Ana Maria Ferreira Santos 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus 
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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 21:40 horas 
TOMADA DE POSSSE: Foi empossado o Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, 
portador do Cartão de Cidadão número nove milhões novecentos e vinte e dois mil 
setecentos e sessenta e um, válido até dezassete de setembro de dois mil e dezoito, 
emitido por Portugal, em substituição do Senhor Manuel António Custódio Rosendo, 
eleito nas listas do Partido Socialista, por falecimento do mesmo.------------------------ 
 

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

A Senhora Filomena da Rosa Marreiros, portadora do Bilhete de Identidade número 
nove milhões duzentos e trinta mil oitocentos e sessenta e seis, emitido em catorze de 
junho de dois mil e sete, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte 
dos trabalhos em substituição do Senhor Henrique Manuel Ramos Henriques, eleito 
nas listas do Partido Socialista.---------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Bruno Filipe Vargas Almeida da Silva, portador do Bilhete de Identidade 
número doze milhões cem mil novecentos e sete, emitido em dez de dezembro de dois 
mil e sete, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos 
em substituição do Senhor Manuel José de Jesus Marreiros, eleito nas listas do 
Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------- 
 

Não estando presente o Senhor Fernando Manuel Costa Rosa, Presidente da Junta de 
Freguesia de Odeceixe, o mesmo foi substituído pelo Senhor António Maria Caetano, 
Secretário da Junta de Freguesia de Odeceixe, portador do Bilhete de Identidade 
número cinco milhões cento e treze mil duzentos e dois, emitido em três de outubro 
de dois mil e onze, pelos Serviços de Identificação de Faro.-------------------------------- 
 

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

VOTO DE PESAR E MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DO SENHOR 
MANUEL ANTÓNIO CUSTÓDIO ROSENDO: – Pela Senhora Presidente da Mesa foi 
proposto e aceite, por unanimidade, que fosse feito um minuto de silêncio pelo 
falecimento do Senhor Manuel António Custódio Rosendo, membro desta Assembleia 
Municipal eleito pela Bancada do Partido Socialista. ----------------------------------------  
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no vinte e sete de abril de dois mil e doze.--------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Manuel Cristo e Pedro Silva, por não terem estado presentes na sessão em causa.-----  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------– 
de Associação de Municípios Terras do Infante, e-mail de quatro de maio de dois mil 
e doze, enviando ofício e Moção de Protesto e Repúdio pela suspensão dos trabalhos 
na EN cento e vinte e cinco e pelo impasse que se verifica relativamente às restantes 
acessibilidades ao Triângulo Vicentino (EN cento e vinte e IC quatro).------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de oito de maio de dois 
mil e doze, enviando Resolução do Conselho Geral sobre a situação do poder local.---- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de dezoito de maio de 
dois mil e doze, informando da realização de reunião com o Ministro de Estado e das 
Finanças e Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, onde foram abordadas 
questões relevantes para o Poder Local.------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, e-mail de vinte e dois de maio de dois 
mil e doze, enviado moção apresentada pelo PCP/CDU contra a extinção de 
freguesias em defesa do poder local democrático.------------------------------------------ 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e nove de maio 
de dois mil e doze, informando que se encontra disponível na internet a proposta de 
memorando de acordo entre o Governo de Portugal e a Associação nacional de 
Municípios Portugueses.----------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e nove de maio de dois mil e doze, 
enviando cópia de ofício do Serviço de Finanças de Aljezur, sobre a avaliação de geral 
de prédios urbanos.----------------------------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de um de junho de dois 
mil e doze, enviando memorando com a estimativa dos custos da avaliação geral dos 
prédios urbanos, da responsabilidade da Autoridade Tributária e Aduaneira.----------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de treze de junho de 
dois mil e doze, enviando quatro circulares referentes à proposta de memorando de 
acordo entre o Governo de Portugal e a Associação nacional de Municípios 
Portugueses.------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de treze de junho de dois mil e doze, 
enviado cópia de ofício dirigido à Diretora Geral das Autarquias sobre “POLIS 
LITORAL SUDOESTE, S.A. – Não realização do capital social total subscrito – 
Pagamentos em atraso – LCPA”.-------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pelo 
Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos acerca do processo 
que desde janeiro tem vindo a decorrer no Tribunal e que, conforme é do 
conhecimento público, condenou o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 
Aljezur e o Senhor Presidente da Câmara de Aljezur a penas de prisão, suspensas na 
sua execução e perda de mandato no processo-crime que sob o número NUIPC 
quinhentos e noventa e dois barra zero três ponto dois – TAEVER, correu termos pelo 
Tribunal Judicial de Lagos, pela alegada prática de um crime de prevaricação, por 
terem licenciado obras nas parcelas de terreno que existem dentro do perímetro 
urbano de Vale da Telha.----------------------------------------------------------------------- 
A SENHORA ANA MARIA FERREIRA SANTOS PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------- 
Findos os devidos esclarecimentos, o Senhor Presidente da Câmara informou os 
membros da Assembleia que, por motivos lógicos, não se encontrava em condições 
para continuar a fazer parte dos trabalhos, pelo que seria substituído pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara, José Gonçalves.----------------------------------------------- 
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O Senhor Vitor Vicente disse ter conhecimento que o processo estava a decorrer, mas 
que foi apanhado de surpresa relativamente à sentença de que foram alvo o Senhor 
Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur e o Senhor Presidente da Câmara de 
Aljezur. Contudo, disse não querer deixar de dar uma palavra pessoal e amiga aos 
respetivos Autarcas, pois considera-os pessoas com íntegras, com princípios e 
qualidades, independentemente de tudo aquilo em que possam discordar. Disse 
ainda que, como se pode comprovar, durante o período em que o processo esteve a 
decorrer nunca tentou fazer qualquer tipo de chicana política, visto que, como é do 
conhecimento de todos não é daquelas pessoas que considera que na política vale 
tudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma ligeira abordagem acerca do processo em causa 
e da problemática que envolve a construção no Vale da Telha. ----------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse lamentar muito o que estava a acontecer e 
manifestou todo o seu apoio ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 
Aljezur e ao Senhor Presidente da Câmara de Aljezur, perante toda a injustiça de que 
foram alvo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Perguntou ainda qual o ponto de situação da obra da estrada de Marmelete? Pois a 
mesma apresenta muito perigo no estado em que está. -------------------------------------  
Disse também ter verificado que existem contentores próprios para depositar as 
lâmpadas usadas, no entanto, quando as pessoas metem as lâmpadas lá para dentro, 
elas não ficam inteiras e assim os venenos, nomeadamente o mercúrio é libertado e 
provoca danos ambientais. ---------------------------------------------------------------------  
Finalmente, voltou a questionar sobre a situação atual da Agenda vinte e um. ----------  
O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que no decorrer da próxima semana 
irá ter lugar uma reunião com o empreiteiro responsável pela obra da estrada de 
Marmelete, no sentido de perceber quais as possibilidades de não deixar cair a obra. 
Pois o que se verifica é que a Autarquia tem estado a cumprir a sua parte, mas 
infelizmente e dada a atual conjuntura financeira, o empreiteiro em causa é alvo de 
imensas dívidas por parte de outros adjudicatários o que tem causado graves 
prejuízos à empresa. -----------------------------------------------------------------------------  
Quanto aos contentores para reciclagem de lâmpadas usadas, disse desconhecer a sua 
existência no Município de Aljezur. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que existia um no edifício do Intermarché. Ao que 
o Senhor Vice-Presidente da Câmara referiu que esse equipamento não se encontrava 
em espaço público, pelo que não era da responsabilidade da Autarquia, nem 
tampouco da ALGAR. No entanto iria se informar da situação. ---------------------------  
Relativamente à Agenda vinte e um Local de Aljezur, o Senhor Vice-Presidente da 
Câmara informou que a situação se mantinha num impasse, embora já se verifiquem 
alguns desenvolvimentos. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse querer chamar a atenção para algo que tem vindo a 
acontecer e que tem a ver com o desaparecimento de algas na nossa costa. Situação 
que põe em causa toda a cadeia. ---------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos disse querer começar por deixar uma palavra de solidariedade 
para com os Presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, pois considera serem 
pessoas de bem e que jamais iriam fazer alguma coisa que fosse ilegal, ou pelo menos 
de forma deliberada, fazendo votos e na certeza que tudo se irá resolver pelo melhor. -  
Informou também que hoje tinha ido a uma reunião da AMAL e que 
lamentavelmente continuavam a mencionar em ata a ausência da Senhora Maria de 
Lurdes Bento, em representação do Município de Aljezur, situação que deveria ser 
resolvida de uma vez por todas. Deverá ser comunicado à AMAL que a Senhora Maria 
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de Lurdes Bento passou a ser substituída pelo Senhor Henrique Henriques, mediante 
deliberação desta Assembleia Municipal.---------------------------------------------------- 
Disse ainda querer agradecer o facto de ter sido seguida a sua recomendação, ao 
terem sido colocadas contenções no caminho das Piteiras, o que fortalece a zona em 
termos de segurança.--------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à obra que foi feita no Largo Cinco de Outubro e zona envolvente, 
disse que a calçada foi retirada e ainda não tinha sido reposta, mas que a sua 
reparação começou a ser feita hoje. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vice-Presidente da Câmara informou que há umas semanas atrás houve 
uma reunião no Parque Natural, cujo principal assunto tinha a ver com os recursos 
marinhos, onde foi debatida a questão do desaparecimento das algas. Pelo que a 
situação já começou a ser analisada. ----------------------------------------------------------  
Quanto à vedação no caminho das Piteiras, foi uma obra executada pela Junta de 
Freguesia de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------  
Em relação às obras que foram feitas na parte velha da vila, as coisas nem sempre 
correm como queremos e o que se verificou é que a EDP fez alguns trabalhos de 
melhoramentos, mas a Autarquia é que tem que proceder à reposição da calçada e só 
agora isso foi possível. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente referiu que, uma vez que tinha sido eleito por esta Assembleia 
para integrar a Assembleia Intermunicipal da AMAL, sentia-se com o dever de 
informar o que por lá se passa. Pelo que informou que, na sessão anterior, para além 
de ter sido facultado um quadro do endividamento dos Municípios do Algarve que 
poderá ser distribuído aos membros que estiverem interessados, também foram 
discutidas e votadas algumas moções apresentadas pelas diversas forças políticas, 
nomeadamente sobre as portagens na Via do Infante, a extinção de Freguesias, entre 
outras. Quanto à sessão de teve lugar no corrente dia, disse ter-lhe sido de todo 
impossível estar presente, pelo que foi substituído pela Senhora Ana Santos a quem 
questionou acerca do que lá foi debatido.---------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos informou que, hoje, não foi debatido qualquer assunto de 
maior relevância para o Concelho de Aljezur, para além de uma Moção apresentada 
pela bancada da CDU e relativa à extinção de Freguesias. Igualmente foi debatido o 
empréstimo que irá ser feito às autarquias, para além de assuntos de ordem 
administrativa.  ----------------------------------------------------------------------------------   
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – Não se verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem do 
Dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: – Pela Mesa foi lido o ofício número 
três mil trezentos e sessenta e sete, de vinte e um de maio de dois mil e doze, 
solicitado a indicação do Presidente de Junta de Freguesia eleito, para integrar o 
Conselho Municipal de Educação.------------------------------------------------------------- 
A bancada do Partido Socialista apresentou a seguinte proposta:------------------------ 
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“PROPOSTA DA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALJEZUR--------- 
Os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem para 
representante das freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal de 
Educação, o Presidente da Junta de Freguesia de Rogil, Eliezer João Candeias.-------- 
Os membros do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------  
José Manuel dos Santos Marreiros.” ----------------------------------------------------------  
Foram distribuídos boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio secreto, 
sendo dezoito os votos registados, o que coincide com o número de votantes, 
obtendo-se a seguinte votação: -----------------------------------------------------------------  
Votos a favor – dezoito. -------------------------------------------------------------------------  
Assim, foi eleito o representante das Juntas de Freguesia para integrar o Conselho 
Municipal de Educação, o Senhor Eliezer João Candeias, Presidente da Junta de 
Freguesia de Freguesia de Rogil. ---------------------------------------------------------------   
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XX 
CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 
PORTUGUESES: – A Senhora Presidente da Mesa informou da realização do XX 
Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde era necessário 
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 a seguinte proposta: -------------------------  
“PROPOSTA PARA O XX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS PORTUGUESES ----------------------------------------------------------------  
Os membros do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem, 
para delegado ao Congresso da ANMP, o Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur, 
José Manuel dos Santos Marreiros. -----------------------------------------------------------  
Os membros do Partido Socialista. ------------------------------------------------------------  
Eliezer Candeias.” -------------------------------------------------------------------------------  
Foram distribuídos boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio secreto, 
sendo dezoito os votos registados, o que coincide com o número de votantes, 
obtendo-se a seguinte votação: -----------------------------------------------------------------  
Votos a favor – dezoito. -------------------------------------------------------------------------  
Assim, foi eleito o representante das Juntas de Freguesia ao XX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Senhor José Manuel dos Santos 
Marreiros, Presidente da Junta de Freguesia de Freguesia de Aljezur. -------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA DE 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e seis de junho de dois mil e doze, a 

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

Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi feita a introdução do presente assunto. ---  
Pelo Senhor José Gregório foram prestados alguns esclarecimentos adicionais, 
justificando a necessidade deste serviço e esclarecidas as questões colocadas pelos 
Senhores Johannes Schydlo, Ana Santos e Manuel Cristo. ---------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 
compromisso financeiro de dez mil novecentos e cinco euros, referente à aquisição de 
serviços de uma plataforma eletrónica de contratação pública.-------------------------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se verificou qualquer intervenção. -------------------------------  
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APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata em minuta.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e três horas e trinta minutos 
do dia vinte e nove de junho de dois mil e doze, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente ata.---------------------------------------------------------------------- 
 

E eu, José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi e 
subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

 

A PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

 

 

 


