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

 
 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de abril de 2013 

INÍCIO: 20:50 horas 

ENCERRAMENTO: 23:30 horas 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel José de Jesus Marreiros, Presidente  
José Carlos Pacheco Silva, Segundo-Secretário, em substituição do Primeiro-
Secretário 
 

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

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
José Hugo Tomás Ferreira e Licínia Mendes Rodrigues 
 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Henrique Manuel Ramos Henriques, Pedro Miguel Ferreira Silva e Fernando Manuel 
Costa Rosa 
 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:50 horas 
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Sessão de 29/04/2013 
 
 

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 dia vinte oito de fevereiro de dois mil e treze.------------- 
A Senhora Ana Santos referiu que na presente ata há perguntas e respostas que não 
estão mencionadas, o mesmo já se tinha verificado na ata anterior, as intervenções 
devem ser constar em ata, para quando alguém consultar as atas compreenda o que 
se passou nas reuniões.------------------------------------------------------------------------- 
O senhor José Cavaco referiu que algumas das suas intervenções também não 
constavam na ata.------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Senhor Presidente da Câmara que 
providencie junto da funcionária que elabora as atas, no sentido serem transcritas as 
intervenções efetuadas.------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Manuel Marreiros, Sérgio Santos e Iládio Furtado.----------------------------------------   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de sete de março de março de dois mil e 
treze, envido cópia de despacho da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, sobre a reprogramação da intervenção do Polis 
Litoral Sudoeste.--------------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal do Crato, e-mail de quinze de março de dois mil e treze, 
enviando oficio a pedir intervenção/ajuda para defender o Poder Local, Portugal e as 
Populações.-------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e cinco de março de dois mil e 
treze, enviando cópia de documento de acompanhamento físico da intervenção do 
Polis no concelho de Aljezur.----------------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de onze de abril de dois 
mil e treze, informando que se encontra disponível no sítio da internet missivas 
enviadas ao Presidente da República sobre a Proposta de Lei número cento e quatro 
barra XII, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto 
das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 
competências de Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais 
e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, bem como o parecer jurídico 
do constitucionalista Professor Doutor José Joaquim Gomes Canotilho, o qual 
conclui pela inconstitucionalidade das normas da referida Proposta de Lei.-------------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de doze de abril de dois 
mil e treze, informando realização de debate sobre desastres naturais, a realizar em 
Pombal no próximo dia quinze de maio.---------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Vitor Vicente referiu-se ao ponto de situação dos projetos do Polis, concretamente ao 
do Portinho do Forno na Carrapateira, perguntando qual a razão pela qual esta 
candidatura ainda não foi formalizada.-------------------------------------------------------  
Perguntou também se o Senhor Presidente da Câmara tem alguma informação no 
âmbito das obras de reparação e conservação da EN cento e vinte, se finalmente está 
prevista, ou não, a reparação daquele estrangulamento junto ao pontão do Pincho, 
pois embora se encontre fora do concelho é uma situação que muito nos  afeta dada a  
perigosidade que  apresenta  para  quem  circula  nesta estrada?-------------------------- 
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O Senhor Presidente da Assembleia disse que a questão do Portinho do Forno 
poderia ser tratada no ponto da ordem de trabalhos em que vai ser debatida a 
reprogramação para a intervenção Polis Litoral Sudoeste. ---------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à EN cento e vinte, disse que 
verificou-se a necessidade de defender mais uma lateral daquela estrada, na 
envolvente do Espinhaço do Cão, que não estava prevista, o que provocou o atraso 
verificado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos perguntou que tipo de intervenção é que está a ser feita no 
jardim? --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara informou que vão ser colocados novos candeeiros de 
iluminação pública, e porque as raízes das árvores já estavam a levantar a calçada, a 
mesma vai ser substituída e vai ser feito um tratamento ao muro existente, assim 
como há vegetação existente. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo referiu-se à atribuição de bolsas de estudo a alunos do 
concelho e referiu que houve pedidos de alunos estrangeiros que viram o seu pedido 
indeferido, por não terem apresentado documento comprovativo do recenseamento 
eleitoral, por falta de informação, pelo que, sugeriu que numa próxima oportunidade 
os candidatos à bolsa de estudo sejam devidamente informados da documentação 
necessária. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que se o indeferimento da bolsa foi baseado 
no recenseamento eleitoral, a Câmara deve corrigir a situação, pois é algo que não faz 
sentido, uma vez que viola a lei. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que o Regulamento está em vigor há cerca de 
seis anos, que efetivamente essa cláusula não tem sido cumprida em anos anteriores, 
mas que este ano foi levada em conta essa alínea que diz que todos os alunos têm que 
estar recenseados. E, bem ou mal, existe um Regulamento que foi elaborado com os 
respetivos pareceres de juristas e tem que ser cumprido, se o mesmo está 
desatualizado, então o Regulamento tem que ser revisto. Assim, os alunos 
portugueses quando fazem dezoito anos, automaticamente passam a estar 
recenseados, no caso concreto dos alunos de nacionalidade estrangeira isso não 
acontece, uma vez que não estão sujeitos a essa obrigatoriedade. -------------------------  
O SENHOR JOSÉ HUGO TOMÁS FERREIRA PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------- 
A SENHORA LICÍNIA MENDES RODRIGUES PASSOU IGUALMENTE A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS E A OCUPAR O LUGAR DE PRIMEIRO-
SECRETÁRIO--------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – A Senhora Ana Santos, relativamente à atribuição de subsídios e 
bolsas de estudo a alunos do concelho, disse ter verificado na informação do Senhor 
Presidente da Câmara que o montante ascende a quarenta e seis mil euros, verba essa 
que considera ser muito bem aplicada, pelo que, espera que quem usufrui destes 
apoios possa fazer jus e alcançar bons resultados.------------------------------------------ 
Disse ainda querer fazer duas sugestões, uma relativamente à apresentação do 
Circuito Histórico/Cultural e Ambiental de Aljezur, que lamenta ter sido feita naquele 
horário, visto que não era visível a referida apresentação, para além do calor que 
estava, considerando que se tivesse sido mais tarde, possivelmente haveria maior 
participação por parte da população.--------------------------------------------------------- 
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Relativamente à marcha passeio do Rogil, na qual participou, sugeriu que numa 
próxima oportunidade seja encontrado um outro percurso, uma vez que a freguesia 
do Rogil é  tão bonita  e  o  percurso  em  causa  apresentava  algumas situações 
menos seguras.---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao horário escolhido para a 
apresentação do Circuito Histórico/Cultural e Ambiental de Aljezur, disse que a 
Senhora Ana Santos tinha toda a razão, pois o mesmo não foi o mais adequado. 
Quanto à questão da marcha passeio, disse que desconhece o percurso, mas que é 
hábito as marchas do nosso concelho serem muito agraciadas, pelo que, a situação em 
causa será tida em atenção numa próxima organização. ------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
REPROGRAMAÇÃO PARA A INTERVENÇÃO POLIS LITORAL 
SUDOESTE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de nove de abril de dois mil e treze, sobre o assunto em epígrafe, 
que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi prestada informação sobre a reformulação 
efetuada em termos de obras a executar no âmbito da intervenção do Polis Litoral 
Sudoeste, bem como, da reprogramação financeira resultante da alteração das obras 
inicialmente previstas, bem como, fez a apresentação do Senhor Engenheiro Carlos 
Araújo, dos quadros da Administração da ParquExpo, o qual é um dos gestores do 
Polis Litoral Sudoeste, e que irá prestar mais informações e esclarecer as dúvidas que 
surjam por parte dos membros da Assembleia. ----------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que o Governo impõe restrições à pesca e depois 
aparece um projeto que efetiva a pesca que não é autorizada. Disse ainda que o 
projeto pode ter um aproveitamento turístico e que aí talvez valha a pena. --------------  
O Senhor Sérgio Santos questionou acerca da localização do projeto no Portinho do 
Forno. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Engenheiro Carlos Araújo prestou alguns esclarecimento e referiu que, 
genericamente, o projeto vai ser desenvolvido de forma a que haja condições para que 
todo o estacionamento de embarcações que atualmente é feito ao longo da rampa e 
que dificulta a sua utilização.----------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Senhor Presidente da Assembleia foram 
prestados alguns esclarecimentos acerca da questão do Portinho do Forno. -------------  
O Senhor Vítor Vicente relativamente à elaboração dum regulamento dos parques de 
caravanismo, perguntou qual a filosofia que estará na base dessa elaboração?---------- 
Disse ainda que, muitas vezes se verificam tentativas de proibir o caravanismo, as 
quais não resultam, pelo que, crê que a solução é encontrar condições para que se 
possa evitar que o caravanismo cause os danos habituais e que não são desejáveis 
para o nosso concelho. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia perguntou ao Senhor Vitor Vicente se já tinha 
lido o Plano de Ordenamento do PNSACV e sugeriu que visse o que o documento diz 
acerca das infraestruturas para caravanismo. Pois aí é referido que o programa Polis 
só pode ser desenvolvido dentro da área do Parque Natural, no entanto, o Plano do 
Parque Natural diz que isso a acontecer deve ser fora da área do Parque Natural.------  
O Senhor Vítor Vicente disse que possivelmente daí advém a sua intervenção, no 
entanto, o caravanismo é uma realidade e um espírito de proibição está mais que 
provado que não resulta, pois ele faz-se de forma selvagem e essa é uma situação que 
deve ser evitada a todo o custo, pelo que defende a criação de condições para que o 
mesmo seja feito com alguma qualidade e que não venha a destruir o nosso meio 
ambiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor José Cavaco falou acerca dum laboratório de ciências que fez um grande 
trabalho no Perímetro de Rega do Mira, referindo que o responsável por esse trabalho 
deveria ser contatado no sentido de ajudar a tomar uma posição em relação a este 
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Engenheiro Carlos Araújo disse que o que era inquestionável em relação ao 
caravanismo, não é a sua proibição, mas sim a necessidade de regulamentar uma 
atividade de forma a que, a mesma seja praticada de uma forma ordenada e não 
selvagem.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente disse ter ficado satisfeito com a resposta dada pelo Senhor 
Engenheiro Carlos Araújo, porque a sua preocupação era exatamente essa, pois acha 
que a melhor forma de lidar com a questão do caravanismo é admitir que ela existe e 
tentar encontrar a melhor solução para lidar com o problema, criando as 
infraestruturas necessárias e adequadas a que essa realidade cause males menores.--- 
O Senhor Presidente da Câmara abordou a questão da discussão pública da estratégia 
nacional para o mar, referindo ser muito positivo fazer parte dela e abordando 
algumas questões acerca da matéria.--------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
reprogramação para a intervenção Polis Litoral Sudoeste.-------------------------------- 
 

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 a 
presença de todos os membros.---------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 
DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de vinte e três de abril de dois mil e treze, sobre o assunto em epígrafe, 
que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos acerca do 
presente assunto. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado teceu alguns comentários, fez a sua apreciação e colocou 
algumas dúvidas de pormenor relativamente ao documento da prestação de contas e 
relatório de gestão de dois mil e doze, as quais foram esclarecidas pela Senhora 
Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal.-------------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydlo colocou algumas dúvidas às quais foi dada resposta pela 
Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal.--------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara relativamente a uma das questões colocadas pelo 
Senhor Iládio Furtado, esclareceu que não é intenção da Câmara recorrer a 
empréstimo bancário para completar o que falta do capital social do Polis, pois essas 
contas já foram feitas e a ideia é utilizar as receitas próprias do Município, 
nomeadamente, as oriundas do IMI.--------------------------------------------------------- 
O Senhor Vítor Vicente referiu que na sua opinião houve uma coisa que correu mal, à 
semelhança do ano transato e que tem a ver com a previsão que foi feita para venda 
de bens de investimento.----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tinha registado a opinião do Senhor Vítor 
Vicente.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse considerar que a questão da venda de bens 
de investimento é um dos maiores enigmas que se verifica na contabilidade 
autárquica.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções 
dos membros Vitor Vicente, Ana Santos e Iládio Furtado, aprovar a Prestação de 
Contas e Relatório de Gestão de dois mil e doze.------------------------------------------- 
 

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, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte e três horas e trinta minutos 
do dia vinte e nove de abril de dois mil e treze, mandando que, de tudo para constar, 
se lavrasse a presente ata.---------------------------------------------------------------------- 
 
E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
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