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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 
 

Ata da quinta sessão ordinária de 2013 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 19 de dezembro de 2013 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 00:30 horas 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, José Maria da Luz, 
Anadá de Filipitsch Gomes, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes 
Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Henrique Manuel Ramos 
Henriques, João Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui 
Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Pedro Miguel Ferreira da Silva 
 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO: 

Iládio de Jesus Alves Furtado 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais e José de Oliveira 
 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva e Vítor Manuel da Encarnação Vicente – 
Vereadores 
 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Assembleia, declarou aberta a sessão 
pelas 20:40 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: – O Senhor Pedro Miguel Ferreira da Silva, 
portador 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 quinze, pela 
República Portuguesa, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do Senhor 
José Hugo Tomás Ferreira, eleito nas listas do Partido Socialista.---------------------- 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: – Tendo sido apresentada por escrito a respetiva 
justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta dada 
pela Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, à presente sessão.------ 
 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO: – Foi presente carta datada de vinte 
de novembro de dois mil e treze, do membro Francisco dos Santos Sérgio, eleito pelas 
listas da CDU-Coligação Democrática Unitária, pedindo a suspensão de mandato pelo 
período dois meses.------------------------------------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aceitar o pedido de suspensão 
de mandato.--------------------------------------------------------------------------------- 
 

TOMADA DE POSSE: – Foi empossado o Senhor Hermann Hans Janssen, 
portador do Título de Residência número quarenta e um mil novecentos e noventa e 
um, emitido em oito de março de dois mil e treze, pelo Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, em substituição do Senhor Francisco dos Santos Sérgio, eleito pelas listas 
da CDU-Coligação Democrática Unitária, que pediu a suspensão de mandato.--------- 
 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da 
sessão extraordinária realizada no dia oito de novembro de dois mil e treze, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros.--------------------------------------------------------------------- 
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção dos membros 
Pedro Silva, Carlos Vieira e Hermann Janssen, 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 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezoito de 
setembro de dois mil e treze, enviando pergunta ao Governo sobre a redução de 
serviços e valências no Hospital de Portimão.-------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezanove de 
setembro de dois mil e treze, informando que o PSD e CDS quebraram promessa 
relativa à revisão do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina.-------------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e quatro de 
setembro de dois mil e treze, enviando cópia de pedido de fiscalização da 
constitucionalidade da Lei número sessenta e oito barra dois que e treze, que 
estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 
públicas, entregue no Tribunal Constitucional.------------------------------------------- 
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– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de catorze de 
outubro de dois mil e treze, enviando pergunta ao Governo sobre o encerramento de 
repartições de finanças no Algarve.-------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e cinco de 
outubro de dois mil e treze, informando que se encontra disponível no sítio da ANMP 
documento co Conselho Directivo sobre a Proposta de Lei do Orçamento de Estado 
para dois mil e catorze.---------------------------------------------------------------------- 
– de FENPROF - Federação Nacional dos Professores, ofício de vinte e um de outubro 
de dois mil e treze, enviando Carta Aberta em defesa da Escola Pública.--------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e oito de 
outubro de dois mil e treze, enviando guião relativo à transição de Comunidade 
Intermunicipais. Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 
setembro.------------------------------------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Monchique, ofício número trezentos e treze, de vinte e 
nove de outubro de dois mil e treze, enviando moção sobre o encerramento das 
Extensões de Saúde de Alferce e Marmelete.---------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de seis de 
novembro de dois mil e treze, enviando comunidade de imprensa em que o PCP exige 
ao Governo a revisão dos planos de ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina e Parque Natural da Ria Formosa.------------------------ 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de sete de 
novembro de dois mil e treze, enviando pergunta ao Governo sobre a construção do 
Hospital Central do Algarve.--------------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de treze de 
novembro de dois mil e treze, enviando pergunta ao Governo sobre o disposto na Lei 
do OE para dois mil e treze em relação às Assembleias Distritais.----------------------- 
– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de catorze de novembro de dois mil e 
treze, enviando proposta de recomendação sobre a fixação da taxa municipal de 
direitos de passagem.----------------------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail catorze de 
novembro de dois mil e treze, enviando comunicado de imprensa em que o PCP 
questiona o Ministro da Economia sobre o abandono das obras de requalificação da 
EN cento e vinte e cinco.------------------------------------------------------------------- 
– de Terras do Infante-Associação de Municípios, ofício-circular número oito, de 
vinte e sete de novembro de dois mil e treze, informando a constituição da Mesa da 
Assembleia Intermunicipal.---------------------------------------------------------------- 
– do deputado Artur Rêgo do Grupo Parlamentar do CDS-PP, ofício de três de 
dezembro de dois mil e treze,  agradecendo o envio de moção sobre o encerramento 
do Serviço de Finanças de Aljezur e enviando pergunta dirigida ao Governo 
inquirindo o porquê da situação.----------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ofício número mil trezentos e 
dezanove, de seis de dezembro de dois mil e treze, agradecendo o envio de moção 
sobre o encerramento do Serviço de Finanças de Aljezur e informando que a mesma 
foi encaminhada para o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar que tutela a área e 
para o coordenador dos deputados do Partido Socialista na Comissão Parlamentar de 
Orçamento, Finanças e Administração Pública.------------------------------------------- 
– de Comissões de Pescadores e População, e-mail de dezasseis de dezembro de dois 
mil e treze,  solicitando qual a posição da Assembleia Municipal acerca da zona de 
restrição do Rogil à atividade da pesca lúdica.--------------------------------------------- 
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– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, e-mail de dezassete de dezembro de dois 
mil e treze, enviando moção em que manifesta apreço pela classificação da Dieta 
Mediterrânea como Património Cultural da Humanidade, pela UNESCO.-------------- 
– de Comissões de Pescadores e População, e-mail de dezassete de dezembro de dois  
mil e treze, enviado cópia de legislação referente à atividade da pesca lúdica.----------- 
– de Comissões de Pescadores e População, e-mail de dezassete  de  dezembro  de 
dois mil  e treze, enviando folheto editado pelo PNSCAV, que incorpora mapas 
assinando  zonas de interdição de pesca, nomeadamente, a zona costeira do Rogil.---- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pela CDU 
– Coligação Democrática Unitária foi apresentado o seguinte requerimento:---------- 
“Os eleitos da CDU com base no regimento da Assembleia Municipal de Aljezur vêm 
requerer as seguintes informações:-------------------------------------------------------- 
Sobre todas as propriedades (casas, terrenos, casas públicas, espaços desportivos, 
etc.) em todo o concelho, onde a Câmara é proprietária.--------------------------------- 
Nós queremos tudo com plantas de localização.------------------------------------------ 
Os eleitos da CDU.-------------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen e Anadá Gomes.”------------------------------------------------------- 
 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foram apresentadas as seguintes 
propostas:------------------------------------------------------------------------------------ 
 

“Nós sabemos que o sistema de limpeza das águas residuais públicas no nosso 
concelho funciona mal. Nenhuma ETAR funciona a cem por cento, especialmente a 
do Rogil que tem uma técnica de há oitenta anos atrás.---------------------------------- 
Nós propomos que a Câmara encarregue um instituto independente para fazer 
análises às águas que saem de todas as ETARES no Concelho para saber ao certo o 
que temos de fazer.-------------------------------------------------------------------------- 
Aljezur dezanove de dezembro de dois mil e treze.---------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.-------------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen e Anadá Gomes.”------------------------------------------------------ 
 

“Este lago no Rogil, não podemos dar o nome de ETAR, pois esta instalação polui 
fortemente a ribeira do Carrascalinho, indo até à praia da Amoreira e produzindo 
uma praga de mosquitos.-------------------------------------------------------------------- 
Nós propomos que a Câmara encarregue as Águas do Algarve para construir uma 
nova ETAR. E até que nova ETAR esteja em funcionamento, a Câmara não vai pagar 
taxas para a limpeza das águas residuais do Rogil.---------------------------------------- 
Aljezur dezanove de dezembro de dois mil e treze.---------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.-------------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen e Anadá Gomes.”------------------------------------------------------ 
 

“O turismo das autocaravanas visitam-nos cada ano mais. Já há concelhos que 
construíram infra-estruturas. Por exemplo estacionamento para pernoitar com 
estruturas para trocar a água e com casas de banho.-------------------------------------- 
Isto está a faltar no nosso concelho.------------------------------------------------------- 
Nós propomos como primeiro passo, aumentar o espaço de estacionamento atrás da 
piscina, só para autocaravanas e com condições para troca de água, mediante 
pagamento.---------------------------------------------------------------------------------- 
O investimento é pequeno a água e os esgotos estão perto e com certeza vai atrair 
mais gente para frequentar a piscina.------------------------------------------------------ 
Por outro lado isto pode ser construído com os próprios trabalhadores da Câmara.---- 
Aljezur dezanove de dezembro de dois mil e treze.---------------------------------------- 
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Os eleitos da CDU.----------------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen e Anadá Gomes.”------------------------------------------------------- 
 

“A ETAR dos Vales já está em funcionamento há bastante tempo, mas é do nosso 
conhecimento que nem todas as casas da região estão ligadas a este sistema.---------- 
Nós queremos informação sobre esta situação:------------------------------------------- 
Quais as casas e ruas que estão ligadas.---------------------------------------------------- 
Quais as casas que faltam.------------------------------------------------------------------ 
Como está a situação do Espartal.---------------------------------------------------------- 
Como está a situação da Arrifana.---------------------------------------------------------- 
Nós queremos um plano a curto, médio e longo prazo, quando todas casas estiverem 
ligadas ao sistema.--------------------------------------------------------------------------- 
Existindo uma ETAR a Câmara tem a obrigação de fazer a ligação a todas as casas.---- 
Aljezur dezanove de dezembro de dois mil e treze.---------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.-------------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen e Anadá Gomes.”------------------------------------------------------ 
 

O Senhor Johannes Schydlo referiu que nas eleições autárquicas havia uma mesa 
para onde foram encaminhados todos os eleitores estrangeiros. Foi-lhe então dito, 
que alguns se sentiram difamados por tal fato. Assim, facilmente seria possível ver 
em quem os eleitores estrangeiros votaram.---------------------------------------------- 
Referiu-se às candidaturas ao regulamento da atribuição de bolsas de estudo, em que 
jovens estrangeiros por não estarem recenseados não tinham direito à bolsa de 
estudo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que essa mesa além dos eleitores estrangeiros, 
tem no total setecentos e cinquenta eleitores que são atribuídos a essa mesa por causa 
da ordem numérica na lista dos eleitores. Assim torna-se impossível verificar em 
quem os eleitores estrangeiros votam.----------------------------------------------------- 
Em relação ao recenseamento dos jovens estrangeiros este é obrigatório, enquanto 
para os jovens portugueses este é feito automaticamente.------------------------------- 
O senhor Johannes Schydlo disse que no ano de dois mil e doze houve umas “falhas” 
de informação na candidatura para a atribuição de bolsas de estudo para o ensino 
superior. Na altura falou sobre o assunto e pediu uma retificação do regulamento de 
maneira a que fique de harmonia com a legislação europeia. No ano de dois mil e 
treze então houve as mesmas falhas e só porque já tinha a informação do ano passado 
conseguiu juntar a documentação toda para pedir uma bolsa. A sua pergunta é se o 
regulamento para a atribuição de bolsas de estudo para o ensino superior já foi 
alterado de maneira a que os estudantes de países europeus não fiquem com 
desvantagens?------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que conforme informação do jurista da 
Câmara Municipal, o regulamento encontra-se legal, que a atribuição de bolsas é um 
ato voluntário do lado da Câmara Municipal e que os candidatos se deviam informar 
sobre o regulamento. Achando que faz todo o sentido um candidato ficar recenseado 
visto que recebe dinheiro da Câmara Municipal.------------------------------------------ 
O Senhor Iládio Furtado disse querer falar sobre quatro questões, nomeadamente: 
em primeiro lugar e relativamente à Agenda vinte e um local, solicitou alguns 
esclarecimentos adicionais, uma vez que o mesmo é mencionado na informação 
escrita do Senhor Presidente da Câmara e provavelmente haverá alguns membros 
desta Assembleia menos esclarecidos em relação a este assunto.-------------------------- 
Seguidamente, referiu-se ao depósito de lixo derivado de jardinagem e entulhos, que 
se encontra junto ao cruzamento das Alfambras, disse que é um assunto recorrente e 
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compreende que seja de difícil solução, no entanto, gostava de saber se já existe 
alguma medida que vise resolver o mesmo.------------------------------------------------  
Um outro assunto, tem a ver que a estrada municipal duzentos e sessenta e oito, 
relembrou que já no ano transato o assunto tinha sido abordado e que se tinha 
verificado a necessidade de proceder à requalificação da mesma, pelo que perguntou 
qual o ponto de situação desta questão.--------------------------------------------------- 
Por último, referiu-se ao passeio cicloturista que decorreu no passado fim-de-
semana, salientando que é do conhecimento geral que a atuação da GNR em Aljezur, 
por vezes roça o excesso de zelo, contudo, não querendo criticar a ciclovia que possa 
vir a ser feita no futuro nem este tipo de eventos que possam trazer pessoas de fora ao 
nosso concelho, nem que seja só de passagem, não verificou durante todo o percurso 
qualquer atuação da GNR. E, neste caso está a falar-se de um aglomerado de centenas 
de pessoas vindas de todo o País, em que poderia ter acontecido vários acidentes e, 
felizmente que tal não aconteceu, pois se isso tivesse acontecido sem dúvida que iria 
transmitir uma ideia muito devasta do nosso município. Perguntou ainda se a 
Câmara Municipal tinha conhecimento desta iniciativa e sugeriu que em futuras 
iniciativas seja acautelada este tipo de situação.--------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, relativamente à Agenda Local, este é um 
processo aberto que nunca se dá por encerrado, tal como já referiu várias vezes 
Assembleia há um problema com a Agenda Local e que tem a ver com o défice de 
participação das pessoas. É um processo que está sempre em atualização, que define 
uma estratégia, que define uma missão e que depois define um plano de ação que por 
fim nos remete para a forma de como lá chegar. E é precisamente na altura em que se 
chega ao plano de ação que o problema surge, visto que o processo começa a esbarrar 
aí. Ainda assim, têm sido levadas à vante uma série de iniciativas que continuarão a 
ser feitas. Disse ainda que, a seu tempo, será elaborada uma informação detalhada de 
toda a documentação já produzida, de todo o trabalho já desenvolvido, que vise 
transmitir com exatidão o ponto de situação atual da Agenda Local.-------------------- 
Relativamente à situação que se verifica no cruzamento das Alfambras, que tem a ver 
com a acumulação de lixo, disse ser uma situação vergonhosa, situação idêntica pode 
também se verificar na zona do Inferno. Quanto ao cruzamento das Alfambras, a 
Câmara já chegou à conclusão que, todos os fins-de-semana, ou alguém dos outros 
concelhos, vem ali depositar lixo, ou então, há entre nós gente muito porca e com 
muito pouco sentido cívico. Obviamente que a Câmara poderia muito bem saber 
quem são essas pessoas mas, saber quem são essas pessoas é entrar na esfera da 
privacidade, e isso, por lei não é possível, pois se assim não fosse não viveríamos 
numa democracia. A autarquia vai continuar essa luta, inclusive porque na zona do 
Inferno já foram usadas todas as estratégias possíveis, sendo que aí só falta pôr 
câmaras de vigilância. Referiu ainda que este é um trabalho, essencialmente, de 
consciência cívica, visto ser do conhecimento de todos os residentes do município 
onde é que os monos devem ser depositado, que os verdes podem ser largados 
juntamente com os monos, quais os dias em que a autarquia procede à sua recolha, 
que os detritos das obras têm que ir para aterro, que na Zona Industrial existe um 
depósito legal para verdes, que lá está à espera de ser utilizado, mas que algumas 
pessoas ao invés de o utilizarem, preferem continuar a jogar para dentro do quintal 
do vizinho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à estrada municipal duzentos e sessenta e oito, referiu que à semelhança 
da estrada de Monchique, a Câmara também está muito interessada em proceder à 
sua requalificação, esperando que no próximo Quadro Comunitário haja dinheiro 
para que esta obra possa a vir ser feita, não obstante esta ser uma obra muito mais 
cara que a de Monchique e, já nessa, a Câmara ter tido que fazer um esforço 
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financeiro muito grande, uma vez que apenas tivemos uma comparticipação de 
sessenta e cinco por cento. Ora, a Câmara não poderá levar a cabo uma obra no valor 
de três milhões de euros, se apenas obtiver uma comparticipação de sessenta e cinco 
por cento. A Autarquia não fará esta obra com menos de oitenta porcento de 
financiamento comunitário.---------------------------------------------------------------- 
Quanto ao passeio cicloturista, ou seja o Tróia/Sagres, disse que à Câmara não tinha 
chegado qualquer tido de informação acerca da sua realização. Além disso, sempre 
pensou que o mesmo obedecesse a uma organização específica, o que não é o caso, 
como só agora ficou a saber. Logo, pensa que esta situação deve ser participada às 
autoridades, uma vez que neste caso concreto, a iniciativa atravessa todo o Município 
de Aljezur.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Pedro Silva disse ser federado, ter participado na iniciativa Tróia/Sagres, 
para a qual de facto não existe qualquer tipo de inscrição e, ter visto coisas ao longo 
dessas estradas que são uma autêntica vergonha. Que há uma grande falta de 
civismo, tanto por parte dos condutores automóveis, como por parte dos ciclistas.----- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM 

APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da Câmara referiu que, como habitualmente, 
a informação escrita tinha sido enviada ao Senhor Presidente da Assembleia para que 
esta fosse distribuída aos restantes membros da Assembleia, visando dar conta do 
procedimento municipal considerado mais relevante, no período que decorreu desde 
a última sessão da Assembleia Municipal até à data, nomeadamente no que diz 
respeito à autorização prévia genérica de compromissos plurianuais, por parte da 
Câmara Municipal, que a Assembleia e, muito bem, autorizou que fosse feito no 
decorrer do corrente ano.------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes disse que, embora esta possa não ser a melhor altura, 
gostaria de fazer um aparte, pois talvez por defeito profissional, considera que no 
Município de Aljezur a cultura é entendida de uma maneira um pouco comercial. Ou 
seja, temos a festa da Batata-Doce onde se divulga alguns produtos regionais, onde há 
muita divulgação de todos os artigos e do concelho.- No entanto, acha que também 
poderíamos pensar um bocadinho nos artistas locais, nomeadamente, pintores, 
escultores, músicos, designers, que muitas vezes não se enquadram em nenhum 
destes itens e que são uma mais-valia do nosso concelho. Deu como exemplo o facto 
de ao ser necessário fazer um cartaz para a festa da Batata-Doce, porque não fazer um 
concurso e convidar os artistas locais a fazê-lo.---------------------------------------------- 
Em Odeceixe, há uma parede gigante que poderia ser pintada por artistas locais, 
porque não fazê-lo? Considera que há muitas ações que poderiam ser postas em 
prática, gastando muito pouco dinheiro e que provavelmente dariam algum ânimo 
aos artistas locais, possivelmente elevando o concelho de uma maneira mais 
artística.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor João Santos disse que gostaria de perguntar à Senhora Anadá Gomes se 
estava a falar no âmbito da divulgação dos nossos artistas, ou se do trabalho que eles 
desenvolvem no próprio concelho?-------------------------------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes disse que referia-se a duas situações distintas. A sua 
intervenção não tem a ver com espaços para exposições dos artistas, porque isso eles 
já têm. O que quis dizer é que deveria ser aproveitada essa massa criativa que temos 
no concelho, para produzir os trabalhos a serem feitos por parte de nós, Câmara. 
Quando se referiu à elaboração de um cartaz, poderia ter referido a pintura de uma 
parede, uma intervenção urbana, um festival, entre tantas outras coisas.---------------- 
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O Senhor Carlos Vieira disse querer esclarecer a Senhora Anadá Gomes que, como é 
do conhecimento geral, no seu programa eleitoral estava prevista uma ação 
relativamente ao muro de suporte sito na entrada da Variante de Odeceixe, a qual 
pretende levar acabo durante o período em que decorre o seu mandato.---------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente à intervenção da Senhora Anadá 
Gomes, disse que no essencial estão todos de acordo. No entanto, quis esclarecer que 
a Câmara não vê a cultura como uma questão comercial. Exemplo disso é o facto do 
Município de Aljezur tentar ter uma agenda cultural diversificada ao longo do ano. O 
que não é fácil. Mas a autarquia também sabe que, muito daquilo que nós somos e 
muito daquilo que quer que os aljezurenses sejam, faz-se através de duas coisas: da 
educação e da cultura. Certo é que Município de Aljezur sucedem grandes momentos 
de cultura, o que acontece é que há quem queira ver isso, mas também há aqueles que 
não querem. Deu como exemplo o evento “Arte Dentro” que é de facto o expoente 
máximo da cultura, sob o mais variado tipo de atividades.---------------------------------  
Relativamente aos designers, disse que às vezes a autarquia precisa de recorrer a eles, 
mas a exemplo do que aconteceu este ano isso não foi necessário, uma vez que no 
caso do cartaz de divulgação do Festival da Batata-Doce, o mesmo foi executado 
internamente não acarretando custos desnecessários.------------------------------------ 
Quis também reforçar aquilo que já foi dito pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Odeceixe, visto haver de facto um projeto a ser concretizado por aquela 
Junta, que tem a ver com a Variante de Odeceixe e que engloba vários apontamentos, 
quer sejam de escultura, graffiti, mosaicos, entre outros, ao longo de toda a Variante. 
Está em crer que esta iniciativa que terá lugar durante os próximos quatro anos, será 
um grande tributo que se deixa não só ao Município, mas que se deixará 
particularmente à Vila de Odeceixe e aos odeceixenses.------------------------------------ 
Não obstante, agradeceu o facto da Senhora Anadá Gomes se ter posto à disposição 
da autarquia, no sentido de prestar a sua ajuda nesse tipo de ações. Isso é que é 
importante, isso é que é salutar e, também é assim que vê a política. Disse ainda que a 
seu tempo, lhe irão bater à porta para virem de lá esses apports mais concretos no 
sentido de mais ser concretizado, para além de que a Senhora Anadá Gomes poderá 
ter contatos que eventualmente a autarquia poderá não tem, nomeadamente de 
pintores e outros artistas de áreas distintas.---------------------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes quis agradecer as palavras do Senhor Presidente da Câmara 
e deixar um aparte ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, 
referindo que de modo algum estava preocupada, apenas quis oferecer os seus 
préstimos, uma vez que há muitos anos que trabalha com artistas dos mais variados 
ramos. Também sabe que essa é uma ideia da lista do PS, o que não quer dizer que 
essa ideia já não fosse abordada há muitos anos, porque realmente é uma vergonha 
aquela parede gigante, quando com cinquenta euros se compra latas de tinta 
suficientes para que alguns graffiter´s possam intervir e dar um visual novo à 
mesma.-------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydlo quis congratular o concelho, por ter recebido o Diploma 
EcoXXI dois mil e treze que fortalece a imagem de Aljezur como vila verde, ecológica 
e sustentável.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, obviamente, que este não é um 
prémio da Câmara Municipal, ou tão pouco do Executivo Municipal. Este é um 
prémio de todos os aljezurenses e isso é que é o mais importante. Disse que a Câmara 
tinha tido a coragem de querer saber como é que estamos do ponto de vista 
sustentável, do ponto de vista ambiental, ao se ter candidatado. Que os técnicos 
responsáveis pela avaliação vierem sem conhecimento da autarquia, agiram 
anonimamente.------------------------------------------------------------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
DESIGNAÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA 
INTEGRAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 
CONTRA INCÊNDIOS: – Pela Mesa o lido o ofício número seis mil quatrocentos e 
oitenta e dois, de doze de novembro de dois mil e treze, solicitando a designação de 
Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios.--------------------------------------------------------------------- 
Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta:----------------------------- 
“Designação de Presidente de Junta para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios---------------------------------------------------------------------------- 
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem 
para membro da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, o 
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, Carlos Manuel Rosa Vieira, conforme 
estipulado na aliena b) do artigo terceiro D, do Decreto-Lei número dezassete barra 
dois mil e nove, de catorze de Janeiro.----------------------------------------------------- 
Pelos membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.------------ 
Licínia Rodrigues.”--------------------------------------------------------------------------     
A eleição foi feita através de  votação por escrutínio secreto, sendo dezassete votos 
registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a seguinte votação:- 
– Votos a favor – dezassete.----------------------------------------------------------------- 
Assim, foi eleito para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios, o Senhor Carlos Manuel Rosa Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de 
Odeceixe.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
vinte e seis de novembro de dois mil e treze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica 
arquivada em pasta própria.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado disse que há muito que o PSD vem defendendo que seja 
devolvido aos munícipes a percentagem prevista de IRS, entendendo que devia de ser 
devolvida a importância de dois vírgula cinco por cento.--------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tendo em conta a diminuição de verbas por 
parte do Governo ao longo dos anos, tem sido entendimento não prescindir desta 
verba, contudo, caso se venha a verificar que a situação financeira melhore, no futuro 
poderá ser equacionada essa situação.----------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do 
membro Iládio Furtado, não prescindir da receita variável de cinco por cento sobre o  
IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), conforme foi proposto 
pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pela Mesa foi lida 
a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de 
dezembro de dois mil e treze, a qual fica arquivada em pasta própria.-------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
autorização prévia genérica de compromissos plurianuais, por parte da Câmara 
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
PROPOSTA DAS  GRANDES OPÇÕES DO  PLANO E  ORÇAMENTO  PARA  
DOIS MIL E CATORZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de dez de dezembro de dois mil e treze, que 
acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--- 
O Senhor Presidente da Câmara fez uma apresentação detalhada das principais 
prioridades constantes no Plano de Atividades, as quais têm a ver com as 
disponibilidades financeiras com que o Município dispõe, face à diminuição das 
verbas transferidas pelo Governo.--------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado lamentou que mais uma vez se tenha verificado o envio 
tardio dos documentos, ainda que dentro de prazos legais, impossibilitando assim 
uma análise mais aprofundada dos mesmos.---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que, assim que os documentos foram 
entregues na Assembleia, foram de imediato enviados aos membros, dizendo que de 
futuro iria fazer esforços junto da Câmara para a possibilidade dos documentos serem 
entregues o mais cedo possível.------------------------------------------------------------ 
O Senhor Hermann Janssen referiu-se aos valores que vão ser gastos com 
combustível, representação e publicidade, os quais considera ser muito elevados. ---- 
O Senhor José Maria da Luz referiu que o Plano de Atividades e Orçamento é um 
documento equilibrado das necessidades de Aljezur, pelo que, o mesmo deve ser 
aprovado pela Assembleia.------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que está previsto no ponto zero um ponto cento e 
onze ponto dois mil e catorze barra um, do Plano Plurianual a compra de um 
automóvel. Sugerindo então – como em anos anteriores – a compra de um carro 
elétrico, visto o consumo por parte da Câmara Municipal de gasóleo/gasolina com os 
respetivos aumentos de preços e, também por causa da sustentabilidade do Concelho. 
Podia-se até produzir/gerar a energia necessária por meios próprios em termos de 
energia fotovoltáica.------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu a forma como o Senhor José Maria da Luz 
se referiu o este documento.----------------------------------------------------------------  
Referindo-se à despesa com publicidade, esta contempla publicações oficiais, 
nomeadamente, diário da república, publicação de comemorações oficiais, festivais 
temáticos e promoções turísticas.--------------------------------------------------------- 
Em relação à aquisição de viaturas, disse que não está prevista a compra de um carro 
novo, mas sim dois carros usados como já foi praticada no passado. Achando boa a 
ideia dos carros elétricos, mas a Câmara Municipal não tem meios para isso.----------- 
O Senhor Johannes Schydlo referindo-se ao ponto zero dois ponto duzentos e onze 
ponto dois mil e treze barra nove, sugeriu – como já o fez em anos passados – uma 
atribuição de verbas para a escola EBI/JI de Aljezur poder comprar um conjunto de 
tachos de aço inoxidável e assim substituir os tachos existentes de alumínio. Como é 
de conhecimento geral, o alumínio pode causar danos na saúde, nomeadamente, no 
cérebro, causando/fomentando entre outros, a doença de Alzheimer. Assim, faz todo 
o sentido substituir esses tachos na escola.--------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse ter tomado nota da proposta e que a mesma 
iria ser analisada pela Câmara Municipal.------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor 
dos membros Manuel Cristo, José Carlos Silva, José Almeida, Licínia Rodrigues, 
Pedro Silva, Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Emília Rosendo, Johannes 
Schydlo, Emanuel de Jesus, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira e Rui 
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Josué, contra o membros Anadá Gomes e Hermann Janssen, abstenção do membro 
Iládio Furtado, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
dois mil e catorze.--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS  
MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E CATORZE: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de dezembro 
de dois mil e treze, que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam 
arquivados em pasta própria.--------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara tem vindo a fazer as reduções de 
pessoal conforme imposições legais, e que, o quadro de pessoal constante no presente 
mapa está dentro das necessidades mínimas do Município.-------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o mapa 
de pessoal do município para dois mil e catorze.------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE  
ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA (NÚMERO 
UM DO ARTIGO CENTÉSIMO TRIGÉSIMO-SEGUNDO DA LEI NÚMERO 
SETENTA E TRÊS BARRA DOIS MIL E TREZE, DE TREZE DE 
SETEMBRO): – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de dez de dezembro de dois mil e treze, que acompanhava os 
respetivos documentos, os quais ficam arquivados em pasta própria.-------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que estes acordos resultam das competências 
previstas na nova legislação em vigor, e que, estes foram acordados entre a Câmara 
Municipal e as Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar os 
acordos de execução com as Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e 
Rogil (número um do artigo centésimo trigésimo-segundo da lei número setenta e 
três barra dois mil e treze, de treze de setembro).----------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO  
APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de dezembro 
de dois mil e treze, a qual fica arquivada em pasta própria.------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que este apoio complementava a promoção da 
coesão territorial das Freguesias, sendo que todas as Freguesias foram tratadas com 
princípio de igualdade na atribuição do apoio financeiro.-------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o apoio 
financeiro às Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil.-------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE    
ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de dez de dezembro de dois mil e treze, a qual fica arquivada em 
pasta própria.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que tendo em conta a atual conjuntura 
económica do país e as dificuldades com que as pessoas se debatem, e estando a 
decorrer um processo de alteração de regulamentos municipais, os quais irão 
implicar a criação de novas taxas, a Câmara Municipal decidiu não efetuar a 
atualização da tabela de taxas para o próximo ano.---------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
atualização da Tabela de Taxas e Licenças do Município.-------------------------------- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDEEZZ    
MOÇÃO SOBRE O ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS NO HOSPITAL DO 
BARLAVENTO ALGARVIO: – Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte 
moção:--------------------------------------------------------------------------------------- 
“HOSPITAL DO BARLAVENTO ALGARVIO--------------------------------------------- 
A Bancada do Partido Socialista de Aljezur, vem manifestar a sua profunda 
preocupação, sobre as alterações de prestação de serviços, no Hospital do Barlavento 
Algarvio, que a concretizar-se vão ser um retrocesso para a qualidade de vida das 
populações da região do Barlavento Algarvio;-------------------------------------------- 
A saúde é um direito, constitucionalmente consagrado, que qui se vê a ser 
desmantelado pelo atual Governo;--------------------------------------------------------- 
São seis municípios servidos pelo Hospital do Barlavento, com uma população de 
mais de cento e cinquenta mil habitantes e mais uns largos milhares de turistas que 
visitam esta região;-------------------------------------------------------------------------- 
Esta situação, irá causar enormes perdas e transtornos para a população do concelho 
de Aljezur, pelas mais variadas razões;---------------------------------------------------- 
Acresce ainda, que estas medidas terão consequências graves, na escolha deste região 
para férias. Os operadores turísticos, seguramente analisam os dados da capacidade 
de prestação de serviços, nas várias áreas, o que diminuir serviços na área da saúde, 
provoca impacto negativo;------------------------------------------------------------------ 
Assim sendo, vimos repudiar qualquer alteração aos serviços prestados neste 
Hospital, que sirvam para diminuir e dificultar a vida aos utentes, afetando toda a 
região e de uma forma muito particular o Concelho de Aljezur.-------------------------- 
Neste caminhar é legítimo, questionarmos o que virá a seguir, em relação aos centros 
e extensões de saúde?----------------------------------------------------------------------- 
Pelos membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.------------- 
Licínia Rodrigues.”-------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Johannes Schydo disse que faz todo o sentido que no futuro se venham a 
elaborar moções deste tipo em conjunto com todos os partidos, porque todos 
trabalham em prol do Município.---------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
moção sobre o encerramento de serviços no Hospital do Barlavento Algarvio.--------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número 
três, do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a Assembleia 
deliberou por unanimidade, aprovar a ata em minuta.----------------------------------- 
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com exceção 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 trinta minutos do dia 
vinte de dezembro de dois mil e treze, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente ata.--------------------------------------------------------------------- 
 

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