
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 

 
 
 

Ata da primeira sessão ordinária de 2013 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de fevereiro de 2013 

INÍCIO: 21:00 horas 

ENCERRAMENTO: 23:35 horas 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Licínia Mendes Rodrigues, Presidente  
José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário  
Henrique Manuel Ramos Henriques, Segundo-Secretário 
 

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

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Manuel José de Jesus Marreiros, substituído por Manuel José Marques do 
Nascimento 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
José Hugo Tomás Ferreira e Ana Maria Ferreira Santos  
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Iládio de Jesus Alves Furtado, Sérgio Manuel da 
Silva Santos e Fernando Manuel Costa Rosa 
 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, a Senhora Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:00 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: 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 
Senhor Manuel José de Jesus Marreiros, eleito nas listas 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 um de dezembro de dois mil e doze.--------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Licínia Rodrigues, Johannes Schydlo, Manuel Nascimento e José Cavaco, por não 
terem estado presentes na sessão.------------------------------------------------------------   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Assembleia Municipal de Monchique, ofício número quatrocentos e treze, de 
vinte e oito de dezembro de dois mil e doze, enviando cópia de requerimento sobre o 
CHBA-Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio.----------------------------------------- 
– de Assembleia Municipal de Tavira, ofício número cento e oitenta, de vinte sete de 
dezembro de dois mil e doze, enviando moção sobre portagens na Via do Infante.----- 
- de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e oito de 
dezembro de dois mil e doze, informando sobre a revisão da Lei das Finanças Locais.-  
– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de oito de janeiro de dois mil e treze, 
enviando proposta sobre portagens na  Via do Infante.------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Faro, ofício número cento e cinquenta e dois, de vinte 
de Dezembro de dois mil e doze, enviando moção sobre portagens na Via do Infante.- 
– de Assembleia Municipal de Faro, ofício número cento e cinquenta e quatro, de 
vinte de Dezembro de dois mil e doze, enviando moção sobre agregação/extinção de 
freguesias.---------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Assembleia Municipal de Portimão, oficio de dez de janeiro de dois mil e  treze, 
enviando moção contra a extinção de freguesias.------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de trinta e um de 
janeiro de dois mil e treze, informando que se encontra disponível na internet o 
parecer relativo à Proposta de Lei número cento e vinte e dois barra XII – regime 
jurídico das autarquias locais e das entidades intermunicipais, bem como a Resolução 
do Conselho Directivo sobre o mesmo assunto.---------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número seiscentos e sete, de um de 
fevereiro de dois mil e treze, enviando cópia dos termos de referência para o Plano de 
Pormenor do Monte Clérigo.------------------------------------------------------------------  
Foi lida a seguinte correspondência: ----------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Tavira,  e-mail de vinte  e  sete de  fevereiro de dois 
mil e treze, enviando moção sobre o Regime Financeiro das Autarquias Locais.----- 
– de Assembleia Municipal de Tavira, e-mail de vinte e sete de fevereiro de dois mil e 
treze, enviando moção sobre a Candidatura Dieta Mediterrânica.----------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Johannes Schydlo questionou acerca das cozinhas comunitárias, nomeadamente, 
acerca do controle em termos de higiene na confeção de produtos caseiros, dizendo 
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que anteriormente tinha sugerido a criação de uma cozinha comunitária para ser 
utilizada por pessoas que tivessem interessadas no seu uso.------------------------------- 
Referiu-se ainda, ao edifício onde funciona a Mercearia da Ponte, manifestando a sua 
preocupação relativamente à sua demolição, uma vez que existe um abaixo-assinado 
com cerca de duas mil assinaturas contra essa demolição e isso demonstra como as 
pessoas se preocupam com o património, património esse que considera ser muito 
valioso.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à estrada de Marmelete, disse ter ficado satisfeito com a execução da 
obra, contudo preocupa-o o facto de ter aparecido na zona dos Margalhos um tipo de 
vala que atravessa a estrada, situação que apresenta algum perigo naquela via.--------- 
Por último, agradeceu à Câmara pelo apoio que foi dado aquando da realização de um 
seminário europeu, que teve lugar no âmbito do projeto Leonardo Da Vinci.------------ 
O SENHOR JOSÉ HUGO TOMÁS FERREIRA PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco mencionou o facto de que uma vizinha sua, há cerca de dez 
anos que tenta construir uma casa num sítio onde anteriormente já tinha existido 
uma habitação, tendo ficado sem a licença que já lhe tinha sido concedida, devido à 
existência de uma conduta de água do Perímetro de Rega do Mira que poderia ser 
desviada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu-se ainda ao deficiente funcionamento do posto de correios em Odeceixe.---- 
O Senhor Presidente da Câmara deu algumas informações acerca da presença do 
Município de Aljezur na BTL.----------------------------------------------------------------- 
Em relação à cozinha comunitária, referiu que a autarquia ainda está a analisar essa 
situação. No entanto, recordou que já uma vez tinha dito que a autarquia tem 
incentivado o facto de serem abertas janelas de oportunidades, para que de facto as 
coisas aconteçam.------------------------------------------------------------------------------- 
A autarquia tem criado uma série de ferramentas de forma a promover o 
empreendedorismo no concelho, para dinamizar e fomentar o crescimento da 
atividade económica no Município de Aljezur, mas no final essas condições não são 
aproveitadas, dando o exemplo da batata-doce e do medronho. ---------------------------  
Em relação à demolição do edifício sito junto à ponte de Aljezur, prestou alguns 
esclarecimentos acerca da situação.---------------------------------------------------------- 
A SENHORA ANA MARIA FERREIRA SANTOS PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS---------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente à estrada de Marmelete, esclareceu que de facto existe um declive que 
já se encontra sinalizado e que a obra está na garantia, mas que após conversa com o 
empreiteiro ficou acordado que o arranjo será feito após o inverno terminar.----------- 
Relativamente ao posto de correios de Odeceixe, disse que o Senhor José Cavaco 
tinha toda a razão, e que iria falar com o Presidente da Junta acerca desse assunto.--- 
Quanto à reconstrução da ruína, disse entender essa situação, que não iria identificar 
aqui visto ser um caso particular, mas que iria saber qual o ponto de situação.--------- 
O Senhor Vitor Vicente, relativamente ao que foi dito pelo Senhor Presidente da 
Câmara acerca das pequenas indústrias, nomeadamente, as destilarias, disse 
concordar com o que dito, apenas acrescentando que o licenciamento de quase todas 
elas são da competência da própria Câmara, sendo que em poucos casos o respetivo 
licenciamento poderá depender de pareceres a serem pedidos a outras entidades.----- 
Em relação à questão da batata-doce, disse que efetivamente a mesma é preocupante, 
nomeadamente, no que diz respeito às questões sanitárias.------------------------------ 
O Senhor José Cavaco disse querer felicitar o Senhor Presidente da Câmara por se ter 
mantido uma posição firme na questão que tem a ver com a demolição do edifício 
junto à ponte de Aljezur, pois o edifício não tem valor histórico e com a sua demolição 
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aquela zona de pouca visibilidade passa a ser menos perigosa. Falou ainda acerca da 
proposta da Associação de Defesa do Património, a qual sugere que a Variante de 
Aljezur seja feita na zona denominada Lombo do Lagarto.--------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse não concordar que essa proposta a alteração da 
localização da Variante, fundamentando a sua posição.----------------------------------- 
O Senhor Ana Santos referiu-se à questão relacionada com as valências que o 
Hospital de Lagos vai perder. Sugerindo que esta Assembleia tome alguma posição 
acerca do assunto. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que essa tinha sido uma questão colocada pela 
bancada do PS na Assembleia Municipal de Monchique, assim como pela de Lagos. 
Quanto à Câmara de Aljezur, disse que ele próprio tinha telefonado para o Presidente 
da ARS e tinha colocado a questão pessoalmente, ao que ele lhe respondeu que a 
notícia que tinha saído nos órgãos de comunicação social não correspondia à 
realidade.------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Nascimento manifestou a sua opinião acerca do assunto dando 
exemplo de um episódio pelo qual passou recentemente.--------------------------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da Câmara disse que por lapso não constava 
um assunto na sua informação, que tem a ver com o facto de já estar a decorrer a 
empreitada de requalificação da iluminação pública em Odeceixe, na Rua Vinte e 
Cinco de Abril, prestando alguns esclarecimentos.----------------------------------------- 
O Senhor Manuel Nascimento referiu-se à questão da iluminação pública, 
nomeadamente, ao facto de que com a mudança de horário, as luzes encontram-se 
acesas pela manhã já depois do sol nascer. ---------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
PROPOSTA PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 
PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO 
INDETERMINADO COM SETE ASSISTENTES OPERACIONAIS: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
cinco de fevereiro de dois mil e treze, a qual fica arquivada em pasta própria.----------- 
O Senhor Presidente da Câmara prestou os devidos esclarecimentos acerca do 
presente assunto. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Ana Santos colocou algumas questões acerca do presente assunto, as quais 
foram esclarecidas pelo Senhor Presidente da Câmara. -------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções 
dos membros Vítor Vicente e Ana Santos, aprovar a proposta para abertura de 
procedimentos concursais para celebração de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado com sete assistentes operacionais.------------------------------------------  
 

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

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
APRECIAÇÃO DA ESTATÍSTICA PROCESSUAL DOIS MIL E DOZE DA 
CPCJ DE ALJEZUR: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados 
esclarecimentos acerca do assunto, solicitando à Senhora Ana Santos e ao Senhor 
José Hugo que dessem uma indicação do trabalho que é feito na Comissão Alargada 
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da CPCJ de Aljezur, uma vez que ambos fazem parte da mesma, pelo que ambos 
fizeram um breve resumo desse trabalho. ----------------------------------------------------  
O Senhor Vítor Vicente referiu que este assunto é demasiado importante para deixar 
passar com indiferença, pelo que, disse querer deixar uma palavra de preocupação e 
de incentivo pelo trabalho que a Comissão da CPCJ de Aljezur está a desenvolver em 
prol da população do Concelho. ----------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR NA GLOBALGARVE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e seis de fevereiro de dois mil e treze, 
a qual fica arquivada em pasta própria:------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feito um breve resumo acerca do presente 
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos questionou acerca dos valores das ações da Globalgarve que 
constam no documento em análise, referindo ainda que o Município de Aljezur tem 
toda a razão em querer alienar as ações que tem, a sua questão é se haverá alguém 
interessado em comprá-las.-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que essa é uma questão pertinente, dando 
indicação de qual poderá ser o cenário perante tal situação.------------------------------ 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
alienação das participações sociais do Município de Aljezur na Globalgarve.-- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

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, 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 trinta horas e trinta e cinco 
minutos do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e treze, 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 

_____________________ 
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