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Ata da segunda sessão ordinária de 2014 
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LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 30 de abril de 2013 
INÍCIO: 20:45 horas 
ENCERRAMENTO: 00:30 horas 

� 

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

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, José Maria da 
Luz, Anadá de Filipitsch Gomes, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, 
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, Cândida Margarida 
Coelho Marreiros de Novais, Hermann Hans Janssen, José de Oliveira Cavaco, 
João Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel 
Pires Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Henrique Manuel Ramos Henriques, substituído por José Manuel dos Santos 
Marreiros 
Johannes Alexander Schydlo, substituído por Pedro Miguel Ferreira Silva 
 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO: 
Iládio de Jesus Alves Furtado 
 

� 

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

� 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:40 horas 
 



 

 

 
Sessão de 30/04/2014 

 

 

2 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: – Não estando presente o Senhor Henrique 
Manuel Ramos Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur, o mesmo 
foi substituído pelo Senhor José Manuel dos Santos Marreiros, Vogal da Junta de 
Freguesia de Aljezur, portador Cartão de Cidadão número seis milhões 
setecentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e sete zeroZZseis, válido até 
dois de julho de dois mil e dezassete. --------------------------------------------------  
 

PERÍODO 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 e oito de fevereiro de dois mil e catorze, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros. -----------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada, por maioria, com abstenção do membro 
José Marreiros, por não ter estado presente na sessão. ------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de  Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de seis de março de dois mil e  
catorze, enviando moção sobre “Não à privatização da Empresa Geral de 
Fomento”. --------------------------------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagos, e-mail de seis de março de dois mil e  
catorze, enviando moção sobre “Não ao novo Mapa Judiciário”. -------------------  
– de Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, ofício 
número novecentos e noventa, de onze de março de dois mil e catorze, 
informando acerca da privatização da Empresa geral de Fomento. ----------------  
– de Delegação de Faro do Sindicato dos Professores da Zona Sul, e-mail de 
dezoito de março de dois mil e catorze, enviando tomada de posição “Em defesa 
da Escola Pública de Qualidade. Pelo Direito à educação para todos.” --------------  
– de Em Defesa da Escola Pública, ofício de sete de abril de  dois mil e catorze, 
solicitando a apreciação e eventual aprovação do “Apelo em Defesa da Escola 
Pública”. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de dezassete de abril 
de dois mil e catorze, enviando protocolo celebrado entre o Ministério da 
Administração Interna e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Hermann Janssen referiu que o regimento da Assembleia Municipal prevê que os 
deputados possam apresentar propostas, moções, pedidos de informações, 
protestos, etc., e que, no seu entender os deputados também podem escolher a 
forma de o fazerem, ou por escrito, ou verbalmente, na própria Assembleia. Que, 
quando o deputado o faz por escrito, é da responsabilidade do Presidente da 
Assembleia apresentar esses documentos na Assembleia, ou dar uma resposta 
por escrito a esse deputado, o mesmo acontece quando esses documentos são 
dirigidos à Câmara Municipal.--------------------------------------------------------
O Senhor José Cavaco referiu o facto da Assembleia Municipal ser um órgão de 
acompanhamento e fiscalização da atividade do Executivo Municipal e que todos 
os órgãos do Estado devem ser fiscalizados.------------------------------------------  
Disse que cerca de quarenta e três por cento dos processos que envolvem 
corrupção, referem-se a autarquias. Que a Doutora Maria José Morgado diz que 
o número de processos é tão elevado,  porque  não é feita uma primeira triagem 
desses assuntos.------------------------------------------------------------------------- 
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Disse que algumas vezes chegam ao seu conhecimento desagrados pela forma 
como a autarquia funciona. Mas que, se algum dia tivesse alguma dúvida, 
naturalmente que se dirigiria ao Senhor Presidente da Câmara e solicitar-lhe-ia 
a consulta dos documentos em causa. Essa é a forma adequada de proceder e de 
fazer aquilo que compete aos membros desta Assembleia, no que respeita ao 
acompanhamento dos trabalhos do Executivo. Sem que para isso seja necessário 
interferir naquilo que não nos compete.---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse não ter quaisquer dúvidas quanto ao 
facto do Senhor Hermann estar interessado em resolver e fiscalizar a atividade 
do município, tal como todos os restantes membros da Assembleia. Disse que as 
suas dúvidas recaem quanto ao seu conhecimento e à forma como deve 
apresentar esses documentos, referindo que, sempre que esses documentos não 
sejam redigidos e apresentados corretamente à Assembleia Municipal, os 
mesmos serão devolvidos.-------------------------------------------------------------- 
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Assembleia informou ainda que todos os documentos 
deverão ser dirigidos à Assembleia Municipal ou, à Mesa da Assembleia 
Municipal e não, ao seu Presidente. Sempre que os assuntos estejam 
relacionados com a atividade autárquica, será a Mesa da Assembleia a remeter 
os assuntos ao Presidente da Câmara Municipal, que a seu tempo promoverá as 
respostas que depois serão comunicadas aos interessados. Esclareceu que este é o 
procedimento adequado e correto, como tal é este o percurso que os assuntos 
devem percorrer.------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que teve a ousadia de questionar o 
Senhor Presidente da Assembleia Municipal relativamente a esta questão, 
apenas por uma questão processual e de regimento, porque pelo Senhor José 
Cavaco foi dita uma coisa que é verdade. Disse, inclusive, ir mais além daquilo 
que por ele foi dito, visto que não é necessário alguém ser membro da Assembleia 
Municipal para se dirigir à Câmara e consultar aquilo que bem entender. 
Qualquer cidadão, a título particular, pode dirigir-se aos serviços e solicitar lhe 
seja facultado a consulta de um determinado processo, desde que esse pedido 
seja devidamente justificado, sendo que a Câmara é obrigada a mostrar esse 
processo e a prestar toda a informação solicitada.-----------------------------------  
Disse que o que foi dito pelo Senhor José Cavaco em relação à corrupção, é 
rigorosamente verdade. Ele, próprio, durante o mandato anterior denunciou 
dois casos à Polícia Judiciária, tal como constantemente a Polícia Judiciária, o 
Ministério Público, a ASAE, a Inspeção Geral de Finanças, nomeadamente, pedem 
informações ao Executivo, com vista ao cruzamento de dados respeitantes a 
alguns empresários e particulares do nosso concelho. Cada vez mais a 
informação é partilhada e este é o princípio que vale.------------------------------- 
Relativamente às propostas, às moções, que são feitas no seio da Assembleia 
Municipal, considera que do ponto de vista processual este procedimento deverá 
ser organizado. Pois apesar de, independentemente, considerar que o regimento 
aponta noutro caminho, a Câmara Municipal e enquanto ele for Presidente, 
nunca deixará de prestar todo e qualquer tipo de resposta às questões colocados. 
Agora, obviamente, que há propostas que têm todo o cabimento em sede desta 
Assembleia, desde que de acordo com o regimento. Se a CDU insistir em dirigir as 
mesmas à Câmara, evidentemente que as mesmas irão obter uma resposta, 
independentemente da CDU gostar, ou não, das mesmas. E quem diz a CDU, diz 
qualquer outro deputado de outra força política.------------------------------------
O Senhor Presidente da Assembleia disse terem sido entregues várias moções, as 
quais iriam ser analisadas e votadas neste ponto da ordem de trabalhos, pelo 
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que perguntou aos proponentes das mesmas se pretendiam que fosse feita a sua 
leitura, uma vez que foram enviadas a todos os membros, tendo a mesma sido 
dispensada.------------------------------------------------------------------------------         
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: – 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 quatroZZum, válido até dezassete de setembro de dois 
mil e quinze, pela República Portuguesa, passou a fazer parte dos trabalhos em 
substituição do Senhor Johannes Alexander Schydlo, eleito nas listas do Partido 
Socialista. --------------------------------------------------------------------------------  
 

PELO PARTIDO SOCIALISTA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO: ---------------------------  
“PELA DEFESA DO SNS -----------------------------------------------------------------  
Num tempo em que predomina a miséria e a insegurança em largos setores da 
sociedade é fundamental que as estratégias globais de saúde tenham como 
prioridade a implementação de políticas que diminuam as desigualdades, 
minimizando as diferenças sociais e regionais. ---------------------------------------  
A opção por um modelo de SNS é hoje reconhecida como a melhor forma de 
garantir os valores do acesso, da equidade e da solidariedade. O SNS tem sido 
um fator de coesão nacional e um avanço civilizacional. ----------------------------  
O Governo publicou uma Portaria (número oitenta e dois barra dois mil e 
catorze, de dez de abril), que constitui um violento ataque ao SNS e ao direito 
constitucional à saúde, visando o desmantelamento da rede hospitalar pública. -  
A Portaria número oitenta e dois barra dois mil e catorze, que no essencial 
reclassifica os hospitais de acordo com o seu grau de diferenciação, um logro, 
pois nada tem a ver com a reforma hospitalar, essencial e há muito exigida por 
imperativos funcionais, ou mesmo com a reforma orgânica do SNS. Trata-se tão-
somente do equivalente a uma espécie de carta hospitalar, mas neste caso 
visando um quadro minimalista de unidades hospitalares.------------------------- 
O SNS é um todo que deve ter coerência e não entendemos como se podem tomar 
medidas avulsas, pontuais, casuísticas, inorgânicas, desconexas, 
descontextualizadas e de carácter administrativo, sem qualquer estratégia de 
sustentabilidade, negam qualquer perspetiva de reforma e de articulação entre 
os vários níveis de prestação de cuidados de saúde. ----------------------------------  
Com esta Portaria, o governo tem em vista, uma vez mais, o encerramento 
arbitrário de serviços hospitalares, nomeadamente o encerramento da maioria 
das maternidades do país, a diminuição acentuada da capacidade de resposta 
global do SNS, a criação de condições incontornáveis para uma rápida expansão 
das entidades privadas, sobretudo por via do recurso aos subsistemas de saúde, e 
dar mais um passo, desta vez decisivo, para uma acelerada desertificação de 
vastas zonas do interior do país.------------------------------------------------------   
Além do encerramento de múltiplas maternidades, o Governo pretende eliminar, 
no imediato, especialidades médicas dos hospitais públicos (endocrinologia e 
estomatologia), encerrar o Instituto Oftalmológico Gama Pinto, em Lisboa, e 
ainda eliminar os serviços de cirurgia cardiotorácica no Hospital de Gaia e do 
Hospital de Santa Cruz, ao mesmo tempo que mantem vultuosos contratos com 
entidades privadas nesta área.-------------------------------------------------------- 
Com esta Portaria, grande parte das maternidades do nosso país vão ser 
encerradas. Os hospitais do chamado Grupo I só irão dispor de ginecologia e a 
obstetrícia só existirá nos hospitais do chamado Grupo II. Assim, irão 
desaparecer até trinta e de Dezembro de dois mil e quinze as maternidades nos 
seguintes estabelecimentos hospitalares: Unidade Local de Saúde Norte Alentejo 
(Portalegre), Unidade Local de Saúde Baixo Alentejo (Beja), Unidade Local de 
Saúde Litoral Alentejano (Santiago do Cacém), Centro Hospitalar Cova da Beira 
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(Covilhã e Fundão), Centro Hospitalar de Leiria, Centro Hospitalar do Baixo 
Vouga (Aveiro, Águeda e Estarreja), Hospital da Figueira da Foz, Unidade Local 
de Saúde da Guarda, Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Centro 
Hospitalar Barreiro/Montijo, Centro Hospitalar de Setúbal, Centro Hospitalar do 
Oeste (Torres Vedras/Caldas da Rainha), Centro Hospitalar do Médio Tejo 
(Abrantes, Torres Novas e Tomar), Hospital de Santarém, Hospital Fernando da 
Fonseca (Amadora/Sintra), Centro Hospitalar do Alto Ave (Guimarães e Fafe), 
Centro Hospitalar do Médio Ave (Famalicão e Santo Tirso), Centro Hospitalar 
entre Douro e Vouga (Feira, Oliveira de Azeméis e S. João da Madeira), Centro 
Hospitalar Póvoa do Varzim/Vila do Conde, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 
(Paredes e Penafiel), Hospital Santa Maria Maior (Barcelos), Unidade Local de 
Saúde de Matosinhos, Unidade Local de Saúde do Alto Minho (Viana do Castelo) 
e Unidade Local de Saúde do Nordeste (Bragança, Mirandela e Macedo de 
Cavaleiros).------------------------------------------------------------------------------ 
Só na zona centro do país existem três unidades que desaparecem desde já da 
lista da citada Portaria: Anadia, Cantanhede e Ovar.------------------------------- 
O Centro Hospitalar do Algarve também pode tal como no resto do País ser 
delapidado de especialidades. Também por cá como já observamos o Hospital de 
Portimão já perdeu inúmeras especialidades, tendo por exemplo os utentes do 
Concelho de Aljezur deslocar-se até Faro e nem sempre as referidas 
especialidades estão disponíveis.------------------------------------------------------ 
A declaração emitida recentemente pelo Ministério da Saúde em que garantia 
que não iria encerrar qualquer maternidade assume uma enorme gravidade 
porque assenta na mais despudorada mentira. O conteúdo da portaria é muito 
claro sobre esta e outras matérias. ----------------------------------------------------  
A Portaria é clara e, como tal, é fácil constatar que vastas regiões do nosso país 
irão ficar sem qualquer maternidade e que as parturientes terão de se deslocar 
centenas de quilómetros. É um atentado à vida e à segurança de muitos recém-
nascidos e respetivas mães.------------------------------------------------------------ 
Considerando o atrás exposto, a Assembleia Municipal de Aljezur, reunida em 
sessão ordinária a trinta de Abril de dois mil e catorze, delibera: ------------------  
Um – Afirmar a necessidade de manter um SNS para todos os cidadãos, 
melhorando o acesso aos cuidados de saúde e lutando contra todas as tentativas 
camufladas de o querer desmantelar. -------------------------------------------------  
Dois – Afirmar a necessidade de reformar o SNS e continuamente introduzir 
melhorias na sua organização de modo a prestar cuidados de saúde de 
qualidade. -------------------------------------------------------------------------------  
Três – Exigir a imediata revogação da Portaria número oitenta e dois barra dois 
mil e catorze, de dez de abril. ----------------------------------------------------------  
Quatro – Exigir que se pare, de imediato e definitivamente, a ação de destruição 
social encetada pelo Governo.--------------------------------------------------------- 
Cinco – Afirmar a necessidade de se efetuar uma verdadeira reforma hospitalar 
de uma forma racional, participada e transparente, sobretudo, no que respeita à 
gestão, à melhoria na qualidade assistencial e à organização dos cuidados, 
mantendo uma lógica de cobertura em redes de referenciação, e não apenas o 
encerramento de camas e serviços. ----------------------------------------------------  
Seis – Exigir que a reforma hospitalar e a reforma do SNS sejam feitas ouvindo 
as Autarquias, que estão sempre disponíveis para juntar esforços e criar 
sinergias ao serviço das populações que representam e servem. --------------------   
Sete – Manifestar a sua total confiança e agradecimento a todos quantos, com o 
seu esforço, têm conseguido manter níveis de atendimento com qualidade e 
segurança, vencendo as dificuldades impostas pelos cortes salariais, 
ultrapassando com ânimo e criatividade os cortes orçamentais e ajudando a 
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vencer o desalento e o cansaço dos utentes que resulta das maiores dificuldades 
de acesso ao SNS em virtude de uma política nacional de transportes que 
dificulta e diminui o acesso aos serviços. ----------------------------------------------  
Oito – Reafirmar a autonomia e insubstituível papel do Poder Local democrático 
no serviço público de qualidade às populações e no desenvolvimento de Portugal.  
Mais decide enviar esta Moção:-------------------------------------------------------- 
A Sua Excelência o Presidente da República. ------------------------------------------  
A Sua Excelência o Primeiro-ministro. ------------------------------------------------  
A Sua Excelência o Ministro da Saúde.------------------------------------------------ 
A Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde. -----------  
A todos os Grupos Parlamentares com assento na Assembleia da República. ------  
À Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. ----------------------------------   
Pelos membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista.---------------------- 
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
as abstenções dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais e José Cavaco, 
aprovar a moção “Pela defesa do SNS”. ------------------------------------------------  
 

PELO PARTIDO SOCIALISTA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO: ---------------------------  
“CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA GERAL DE FOMENTO -------------------  
O Conselho de Ministros, aprovou a venda da Empresa Geral de Fomento, 
empresa para a valorização e tratamento de resíduos sólidos, que é detida em 
cem por cento pelo estado, através de cinquenta e um por cento pela Águas de 
Portugal, SA, e de quarenta e nove por cento pelas autarquias locais, sem terem 
sido consultadas para o efeito, tranando-se ade acionistas e clientes.-------------- 
No Algarve, o tratamento de resíduos é feito pela ALGAR, SA, empresa 
constituída por cinquenta e seis por cento da EGF e quarenta e quatro por cento 
pelos Municípios do Algarve.----------------------------------------------------------- 
Assim sendo, considerando, que: -------------------------------------------------------  
- Na Assembleia Geral da ALGAR, no passado dia vinte e sete de março, foi 
apresentado o relatório de contas da ALGAR, do ano de dois mil e treze, tendo 
esta obtido resultados positivos, mesmo com algumas dívidas de alguns clientes, 
nomeadamente Câmaras Municipais, que estão neste momento a cumprir um 
plano de pagamento das suas dívidas. ------------------------------------------------  
- A ALGAR prevê para o ano de dois mil e catorze um investimento de renovação 
da frota de camiões;--------------------------------------------------------------------
-- Que a ALGAR, é uma empresa que presta um serviço equilibrado, onde obtém 
resultados positivos; --------------------------------------------------------------------  
- Que não foram consultados, nem dado conhecimento às Câmara Municipais, 
enquanto acionistas e enquanto clientes, violando assim um dos princípios da 
boa-fé entre estado e autarquias locais; ----------------------------------------------  
Face ao exposto, a bancada o Partido Socialista na Assembleia Municipal de 
Aljezur, manifesta a total discordância por esta decisão, que seguramente irá 
prejudicar, os municípios e os munícipes do Concelho de Aljezur, do Algarve e do 
país, tendo muitas dúvidas sobre o futuro da empresa.------------------------------ 
Esta moção deverá ser enviada ao Presidente da República, à Assembleia da 
República, à AMAL, e aos órgãos de comunicação social.---------------------------- 
Pelos membros da Assembleia Municipal, do Partido Socialista.-------------------- 
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Contra a privatização da Empresa Geral de Fomento”.--------- 
 

PELA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA A SEGUINTE PROPOSTA: -  
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“NÃO À PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA GERAL DE FOMENTO----------------------
No passado dia trinta de janeiro, o Conselho de Ministros aprovou a 
privatização da Empresa Geral de Fomento, EGF, empresa de valorização e 
tratamento de resíduos sólidos, que é detida em cem por cento pelo Estado, 
através de cinquenta e um por cento pela AdP, Águas de Portugal, SGPS,SA, e de 
quarenta e nove por cento pelas autarquias locais, sem que tenham sido 
consultadas para o efeito.-------------------------------------------------------------- 
No Algarve o tratamento de resíduos sólidos é feito pela Algar, SA, empresa 
constituída por cinquenta e seis por cento da EGF e quarenta e quatro por cento 
das dezasseis autarquias algarvias.--------------------------------------------------- 
Estas empresas públicas constituem um sector estratégico nacional, económica e 
financeiramente lucrativo, e por isso devem permanecer sobre controlo da 
administração pública.----------------------------------------------------------------- 
Com esta privatização, as autarquias locais perderão ainda mais capacidade de 
intervenção e decisão num sector que lhes diz directamente respeito, por ser 
fundamental no desenvolvimento equilibrado dos Municípios e essencial à 
preservação e conservação do meio ambiente, à coesão social e económica, à 
saúde pública e qualidade de vida das autarquias locais.---------------------------- 
Além disso, a privatização representará, como está acontecendo em situações 
similares no País, aumento dos custos para a população, diminuição da 
qualidade de serviço, e põe em causa os postos de trabalho e os direitos dos 
trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto a CDU propõe, que a Assembleia Municipal de Aljezur, reunida 
em trinta de abril delibere: -------------------------------------------------------------  
Um – Manifestar o firme protesto e oposição á decisão do governo de 
privatizar a empresa geral de Fomento. --------------------------------------------  
Dois – Exigir a revogação da decisão o conselho de ministros que aprovou a 
privatização da Empresa geral de Fomento, EGF.--------------------------------- 
Três – Enviar esta propostas aos Municípios do Algarve, solicitando 
solidariedade com a posição assumida pela Assembleia Municipal de Aljezur.-  
Quatro – Dar conhecimento desta proposta ao Presidente da República, à 
Assembleia da República, ao Governo, e aos órgãos de comunicação social.--- 
Aljezur, trinta de abril de dois mil e catorze.----------------------------------------- 
Os eleitos da CDU.---------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
abstenção do Senhor José Cavaco, aprovar a proposta “Não à privatização da 
Empresa Geral de Fomento”. -----------------------------------------------------------  
 

PELA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO: ----  
“PELA REPOSIÇÃO DAS FREGUESIAS-------------------------------------------------- 
O processo de agregação/extinção de centenas de freguesias, concretizado com a 
lei número onze traço A barra dois mil e treze, insere-se num objectivo mais 
amplo de liquidação do Poder Local Democrático, conquista do vinte e cinco de 
abril, consagrada na Constituição Portuguesa.-------------------------------------- 
O processo que o Governo apelidou de “reorganização territorial autárquica” 
significa a continuação de um projecto de encerramento de serviços públicos e de 
afastamento das populações dos seus órgãos autárquicos. Em muitas situações, 
depois do encerramento de diversos serviços, a Junta de Freguesia corresponde 
ao último serviço público existente. ---------------------------------------------------  
Nas últimas eleições autárquicas quase todas as forças políticas apresentaram às 
populações programas nos quais estava inscrito o objectivo de continuar a luta 
contra a agregação/extinção das respectivas freguesias, que obtiveram o apoio 
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massivo da população.-----------------------------------------------------------------
Muitas autarquias, mesmo depois de agregadas, continuam a manter em 
funcionamento as sedes da Juntas correspondentes às antigas freguesias, a 
manter o serviço de proximidade e a defender as características e a identidade de 
cada uma das freguesias.--------------------------------------------------------------- 
À posição convicta, que os autarcas de freguesia e as populações sempre 
demonstraram contra a agregação/extinção das freguesias somam-se agora na 
prática os problemas e as contradições já identificadas no processo de 
agregação, o que vem comprovar a justeza das posições assumidas.--------------- 
Mas este objectivo de destruição do poder local não se ficará pelas freguesias. O 
chamado “guião da reforma do estado” já avança com a agregação de 
municípios e, ao contrário do que muitas vezes é repetido, assiste-se a um 
processo de centralização, em entidades inter-municiapis, de um conjunto de 
competências municipais, de grande importância, visando o seu esvaziamento e 
enfraquecimento.----------------------------------------------------------------------- 
Os autarcas, designadamente das freguesias, que não desistiram nem desistem 
da luta pela “devolução” das freguesias extintas, estão a defender as populações 
e as freguesias, impedindo a concretização deste projecto de destruição do Poder 
Local Democrático. ---------------------------------------------------------------------  
Assim, a Assembleia Municipal de Aljezur, reunida em trinta de abril delibera:-- 
Um – Reafirmar a exigência de devolução das freguesias liquidadas, conforme 
vontade das populações;--------------------------------------------------------------- 
Dois – Manifestar a sua oposição ao projecto de destruição do Poder Local 
Democrático, exigindo que no respeito pela Constituição da república 
Portuguesa, a autonomia administrativa e financeira do poder local seja 
respeitada.------------------------------------------------------------------------------ 
Os eleitos da CDU.---------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos 
Silva, José Hugo Ferreira, Marlene Cigarra, José Maria da Luz, Emília Rosendo, 
Pedro Silva, Emanuel Marreiros, José Almeida, José Marreiros, João Santos, 
Carlos Vieira e Rui Josué, voto contra do membro José Cavaco e abstenção dos 
membros Iládio Furtado e Cândia Novais, aprovar a moção “Pela reposição das 
freguesias”. ------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita a seguinte declaração de voto:--------------------- 
“As deficiências são importadas para facilidade de comunicação e, tanto em 
Portugal e como em qualquer democracia que funcione, cada posto de emprego 
tem que ser um posto de trabalho, porque se não for assim estamos a viver à 
custa dos outros e acho que isso é um peso excessivo da administração pública. 
Acho que estamos a pagar muito caro e estamos a ver quanto nos custa isso.”-- 
 

PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO:-------------------  
“REPOSIÇÃO DE UM NÍVEL ELEVADO DE AREIA NA PRAIA DE ODECEIXE ---------  
Os temporais deste Inverno baixaram consideravelmente o nível da areia da 
Paria de Odeceixe tendo posto em perigo todo o seu areal, como já aconteceu em 
anos anteriores, como consequência da conjugação da forte ondulação 
coincidente com grandes cheias.------------------------------------------------------- 
Tratando-se da praia mais crítica do concelho, dada a sua configuração, e tendo 
em conta o seu impacto económico na economia da Vila, impõe-se a necessidade 
de levar a efeito pequenos mas importantes trabalhos já levados a efeito há 
muitos anos e com ótimos resultados, que consistem em construir barreiras de 
arbustos colocados perpendicularmente aos ventos dominantes, suportados por 
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pequenas estacas, por forma a aproveitar esta acção eólica para elevar a praia e 
evitar o entupimento do rio. -----------------------------------------------------------  
Nestes termos, os eleitos do PSD nesta Assembleia, solicitam que sejam tomadas 
medidas no sentido de levar a cabo estes simples, mas importantes trabalhos 
aqui referidos cujos resultados acautelarão gravosas situações futuras. -----------  
José de Oliveira Cavaco.”--------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco referiu que a preocupação de manter o nível de areia da 
praia já vem de há muitos anos. Disse que antigamente isso era feito com o 
material proveniente da limpeza dos pinheiros e que durante muitos anos foram 
alcançados os objetivos pretendidos. Até que, aquando da tentativa de urbanizar 
a praia de Odeceixe por parte do Senhor Branco Ferreira, ele considerou que a 
praia estava muito suja e mandou limpar tudo. A partir daí tudo se foi 
desmoronando, até ao ponto em que hoje se encontra. Posteriormente foram 
feitos trabalhos de aplicação de estacas, que são caríssimos com a agravante que 
cada vez que o mar destrói alguma parte da paliçada, ninguém mais a recupera, 
pelo que esses trabalhos têm-se provado quase inúteis. Disse que várias vezes já 
assistiu à destruição do areal daquela praia, que depois leva cerca de três anos a 
reconstruir-se, situação que se reflete negativamente do desenvolvimento 
económico da vila de Odeceixe, pelo que considera ser uma obrigação dos órgãos 
eleitos fazer algo, que não sendo muito dispendioso, resolverá o problema em 
questão.--------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Licínia Rodrigues referiu que o Senhor José Cavaco dá muita 
importância à praia de Odeceixe, mas que esta não é a única praia do Município 
de Aljezur, nem a única com este tipo de problema. Disse que a praia da Arrifana 
também tem um grave problema no que se refere ao areal, o qual desapareceu, 
tal como aconteceu com a praia do Vale Figueiras, entre outras. Assim, não se 
pode pensar apenas nos gastos que se poderá ter com a praia de Odeceixe, mas 
sim naqueles que se tem que ter com todas as praias que necessitam de 
intervenção, os quais se preveem bastante elevados.--------------------------------- 
A Senhora Anadá Gomes disse que pensa que estes gastos estão previstos.-------  
O Senhor José Marreiros disse querer manifestar a intenção de voto da bancada 
do PS em relação a esta moção, pois tal como foi dito pela bancada da CDU, 
estes gastos estão previstos e não vale a pena estarem a repetir-se sobre o 
mesmo assunto, uma vez que o mesmo já foi debatido na última assembleia. 
Disse ainda que as medidas solicitadas na moção são da responsabilidade da 
Agência Portuguesa do Ambiente e do Polis, as quais já foram anunciadas e 
diligenciadas pelo Senhor Presidente da Câmara, de acordo com a sua 
informação escrita e facultada a esta assembleia, a qual refere que o início dos 
trabalhos terá lugar durante o mês de maio. Pelos motivos citados, esta moção 
não irá merecer a aprovação da bancada do PS.------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse desconhecer se a Câmara tem alguma capacidade 
para fiscalizar estes trabalhos que irão ocorrer, tal como foi dito, pois na praia 
da Amoreira já aconteceu uma situação em que a fiscalização foi feita por 
alguém sem qualificação e o resultado foi desastroso. -------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia chamou a atenção do Senhor José Cavaco 
para o facto de estas questões deverem ser colocadas ao Senhor Presidente da 
Câmara, num outro ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais e José Cavaco, 
votos contra dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, 
José Hugo Ferreira, Marlene Cigarra, José Maria da Luz, Emília Rosendo, Pedro 
Silva, Emanuel Marreiros, José Almeida, José Marreiros, João Santos, Carlos 
Vieira, Rui Josué, Anadá Gomes e Hermann Janssen, rejeitar a moção “Reposição 
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de um nível elevado de areia na Praia de Odeceixe”.--------------------------------- 
 

PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO:-------------------  
“IMPASSE DO VALE DA TELHA AMEAÇA TORNAR-SE CRÓNICO --------------------  
O empreendimento do Vale da Telha teve o seu início ao abrigo do Alvará 
número um barra setenta e sete e, desde essa altura, apesar de ter constituído o 
mais sustentáculo económico do concelho de Aljezur, não houve ainda, até hoje 
volvidos cerca de trinta e sete anos, quem o conseguisse arrancar da situação de 
semiclandestinidade que tem sido votado.-------------------------------------------- 
Fazendo um breve resumo dos últimos anos, o mencionado memorando de 
entendimento entre a CMA e o Ministério do Ambiente, Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Regional, em vinte e oito de março de dois mil e 
oito, que levou a que a CM, em dez de dezembro de dois mil e nove deliberasse 
“determinar a elaboração” de quatro planos de pormenor e os termos de base 
para a sua elaboração.----------------------------------------------------------------- 
Houve entretanto um contrato que foi revogado e, na sua reunião de oito de 
novembro de dois mil e onze foi então deliberado aprovar o procedimento para a 
formação do contrato para o planeamento, com vista à elaboração dos planos de 
pormenor entre o município e o senhor Inácio Estáquio dos Santos. Este contrato 
aparece no site da CM apenas rubricado e como data apenas a indicação de dois 
mil e onze, mas com uma determinação tão expedita, tendo em conta a fixação 
de prazos, que se tivesse sido cumprido, tal como estabelecido, já tinha atingido 
o seu término.--------------------------------------------------------------------------- 
A suspensão dos licenciamentos, que veio a parar toda a atividade em termos de 
construção com prejuízos incalculáveis para a actividade económica do 
Município e muito gravosos para os diretamente atingidos, sem que o 
julgamento que serviu de pretexto a esta medida tenha transitado em julgado e, 
obviamente, sem qualquer previsão da sua retoma, vem mais uma vez apelar 
para a imperiosa necessidade do andamento expedido dos planos de pormenor, o 
que, ao contrário que quês e esperaria, não está a acontecer. E aqui, levando a 
legalidade às últimas consequências poder-se-ia perguntar se foram suspensas 
as cobranças do IMI em todos os lotes urbanos, uma vez que houve uma 
suspensão da capacidade que os vinculava àquele pagamento.--------------------- 
Pensamos nós que, tratando-se do Vale da Telha do núcleo urbano que mais 
contribui para o bolo fiscal do Município, tem capacidade mais que suficientes 
para suportar um empréstimo que resolva, de uma vez por todas esta charada, 
através da aprovação simultânea dos seus planos de pormenor, pondo termo a 
cerca de trinta e sete anos (!) de impasse que em nada abona quem tem estado à 
frente dos seus destinos neste longo período. -----------------------------------------  
É nestes termos que os eleitos do PSD nesta AM solicitam a tomada de medidas 
expeditas com vista a resolver, de uma vez por todas, este assunto.---------------- 
José de Oliveira Cavaco.” ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foram feitos alguns considerandos que visam 
complementar a presente moção.------------------------------------------------------ 
O Senhor José Marreiros disse querer deixar uma nota em relação à posição da 
bancada do PS relativamente a esta moção, a qual merece a sua reprovação. 
Referiu ainda que considera repetitivos os argumentos apresentados pelo Senhor 
José Cavaco, independentemente da sua validade e da sua coerência, pois é do 
conhecimento de todos que se tem verificado alguma inércia do desenrolar deste 
processo e quais os motivos para que tal se verifique. Referiu ainda que este 
assunto também foi questionado na última assembleia pela bancada do PS, na 
pessoa da Senhora Licínia Rodrigues e devidamente respondido pelo Senhor 
Presidente da Câmara, não justificando desta forma qualquer tipo de 
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empréstimo, uma vez que os encargos são da responsabilidade do Senhor Inácio 
Estácio dos Santos. Perguntou ainda ao Senhor José Cavaco se, como 
proprietário de vários lotes de terreno no Vale da Telha, se não pagasse IMI, 
gostaria que a Câmara, ou outra entidade, os desclassificasse de urbanos e lhes 
retirasse a capacidade construtiva? Seguramente que não. -------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que todos sabiam muito bem qual o papel duma 
Assembleia Municipal e que a Assembleia Municipal de Aljezur só funcionou no 
período em que ele, próprio, a presidiu. Porque, a partir do momento em que o 
órgão fiscalizado manda no poder fiscalizador, a democracia desapareceu. Disse 
ainda ter pago muito caro por isso, pois quando há pouco falou do entupimento 
da barra de Aljezur, nessa altura tinha uma piscicultura em funcionamento e 
que estava povoada. Na época foi pedido dinheiro à Ministra do Ambiente, o 
qual foi concedido, para que se desentupisse a ribeira que estava a ser entupida e 
poluída pela ETAR de Aljezur, que nessa altura funcionava muito pior do que 
funciona agora. A decisão da Câmara Municipal foi que se deveria esperar pelo 
final do verão, para que os turistas não viessem a ser incomodados. Com isto 
teve um enorme prejuízo, visto que o peixe não resistiu às águas sujas e 
contaminadas pelo aparecimento de algas venenosas e, quando pediu uma cópia 
da ata para tomar algum procedimento, a ata tinha sido alterada e já não 
constava nada da decisão da Câmara Municipal. ------------------------------------  
Em relação ao Vale da Telha, disse que o Senhor Presidente conseguiu reduzir os 
lotes do Vale da Telha, organizando uma relação dos lotes que tinham as 
mínimas condições para serem edificados, a qual viria a ser apresentada ao 
Secretário de Estado. Exemplo disso é que, dos dezanove lotes que possuía 
naquela urbanização, restaram-lhe apenas quatro, todos os outros não 
constavam da referida lista. Disse ainda que, quem quer exercer as suas 
competências com seriedade, paga um preço muito caro. No entanto isso não 
impede que continue a expor os seus pontos de vista.-------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse não ter feito nenhuma relação de lotes.--- 
O Senhor José Cavaco disse estar a referir-se ao anterior Presidente de Câmara.- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais e José Cavaco, 
votos contra dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, 
José Hugo Ferreira, Marlene Cigarra, José Maria da Luz, Emília Rosendo, Pedro 
Silva, Emanuel Marreiros, José Almeida, José Marreiros, João Santos, Carlos 
Vieira, Rui Josué, Anadá Gomes e Hermann Janssen, rejeitar, a moção “Impasse 
do Vale da Telha ameaça tornar-se crónico”. -----------------------------------------  
 

PELO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA FOI APRESENTADA A SEGUINTE MOÇÃO:-------------------  
“BARRAGEM DAS CERCAS --------------------------------------------------------------  
As previsões meteorológicas para Portugal, segundo o “Climate Change in 
Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------  
Scenarios, Inpacts and Adaptation Measures” SIAM, prevê o aumento dos 
episódios climáticos extremos, nomeadamente a ocorrência de períodos de seca 
severa. -----------------------------------------------------------------------------------  
É conhecido que num período não muito remoto o caudal permanente da Ribeira 
de Aljezur foi factor decisivo para a economia da região fornecendo energia para 
os moinhos, água para as lavadeiras e para a agricultura, nomeadamente 
arrozais quês e estendiam aos salgados da sua várzea e, até recentemente, água 
à sua população. Pode dizer-se que foi com a preciosa ajuda deste recurso 
humano que, durante muitos anos, viveu a população desta Vila. ------------------  
Hoje o caudal permanente desapareceu e das suas pontes, em certas épocas do 
ano, já só se observam uns charcos estagnados. A jusante da ETAR é esta que 
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alimente o caudal do curso da ribeira. Cabe à autarquia providenciar medidas 
que ponham termos a  esta situação,  que  daqui  para  o  futuro  só  irá piorar, 
repondo, tanto quanto possível, a normalidade perdida.---------------------------- 
Quando ainda se pensava em termos estruturais falava-se na construção da 
Barragem das Cercas que resolveria este problema, minimizando uma série de 
dificuldades, uma vez que as previsões disponíveis nos indicam que este 
fenómeno tem tendência a agravar-se: reduzia o caudal de pico das cheias, 
recargava aquíferos, aproximava o nível freático da superfície, propiciava um 
caudal limpo em todo o curso da Ribeira, incluindo a sua zona lagunar tão 
importante para a desova das espécies costeiras, a criação de juvenis e o 
consequente repovoamento. Contribuía ainda para a manutenção de uma zona 
balnear limpa. ---------------------------------------------------------------------------  
É nestes termos que os eleitos do PSD nesta Assembleia apelam para que se 
encare a construção desta barragem como uma medida de grande valor 
estrutural e se iniciem diligências tendentes à concretização deste projecto, 
sensibilizando o MAOTE par ao facto de não ser possível um desenvolvimento 
integrado dos nossos recursos costeiros sem um acentuado cuidado das nossas 
bacias hidrográficas, nomeadamente com as suas zonas lagunares tendo em 
vista a essencial reposição dos nossos stocks pesqueiros. O que não deve ser 
difícil dado o actual Ministro ser um especialista internacional na área das 
alterações climáticas. -------------------------------------------------------------------  
José de Oliveira Cavaco.” ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação acerca do assunto em 
análise. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que todos sabem qual o aspeto positivo da 
Barragem das Cercas, mas não entende porque é que até agora nenhum Governo 
quis construir esta barragem. Que há muitos anos o PCP luta pela proposta de 
construir a barragem, assim como este é um assunto que há muitos anos consta 
em orçamento municipal. --------------------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros disse que mais uma vez a posição da bancada do PS é de 
votar contra esta proposta, visto que considera a mesma bastante hilariante. 
Disse não entender a posição do Senhor José Cavaco ao apresentar esta 
proposta, pois parecer-lhe que o mesmo, ao elaborá-la, esqueceu-se que já não 
pertence à bancada da CDU, mas sim à bancada do PSD, a mesma do Governo. 
Perguntou ainda, se esta barragem encontra prevista no plano nacional de 
barragens, como é que o Município iria propor ao Governo a sua construção com 
esta moção, se mesmo as que constam ainda não estão em obra? Se a variante de 
Aljezur dificilmente será construída, apesar de todas as alterações de projeto 
com o intuito de baixar custos? Até a requalificação da EN cento e vinte e cinco 
ficou fora das grandes opções de grandes obras anunciadas pelo Governo, que o 
Senhor Cavaco representa. Tal como a requalificação da ponte do Areeiro, a 
requalificação da ponte de Aljezur, etc. Agora quer construir uma barragem. 
Não lhe parece viável. Assim como não lhe parece inércia da Câmara, 
principalmente pelo conhecimento que tem das inúmeras reuniões que já 
ocorreram com os devidos responsáveis, para que isso aconteça. Disse ainda 
querer relembrar o Senhor José Cavaco que se esqueceu que a falha sísmica que 
passa pelo graben de Aljezur, fica a menos de mil metros do local falado para a 
construção da barragem, assim como se esqueceu do número de pessoas que ali 
moram e que teriam de ser desalojadas. Mas como o Senhor José Cavaco diz que 
o atual Ministro é especialista nesta área e, sendo os dois do mesmo partido 
político, pode ser que consiga “mexer os cordelinhos” no sentido de o influenciar 
a ter uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara, com vista à construção 
da barragem de uma vez por todas.--------------------------------------------------
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O Senhor José Cavaco disse que o Senhor José Marreiros confundiu uma falha 
sísmica com um graben, pois um graben é um afundamento. Disse também que 
não faz parte do Governo.------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais e José Cavaco, 
votos contra dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, 
José Hugo Ferreira, Marlene Cigarra, José Maria da Luz, Emília Rosendo, Pedro 
Silva, Emanuel Marreiros, José Almeida, José Marreiros, João Santos, Carlos 
Vieira, Rui Josué e abstenção dos membros Anadá Gomes e Hermann Janssen, 
rejeitar, a moção “Barragem das Cercas”. ---------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse querer congratular-se, em nome da 
Câmara, pela aprovação das moções apresentadas pelo PS, referentes ao SNS e à 
privatização da EGF e, apresentadas pela CDU, referentes à privatização da EGF 
e à reposição das freguesias, nomeadamente, em relação a esta última, considera 
que foi muito bem redigida e que é muito atual, lamentando apenas que a 
mesma não tenha sido aprovada por unanimidade.--------------------------------- 
Relativamente à intervenção no areal da praia de Odeceixe, informou que a obra 
vai ser feita pela Agência Portuguesa do Ambiente e vai ser acompanhada no 
local, pelo presidente da APA Algarve, Doutor Sebastião Teixeira. ------------------  
Relativamente ao Senhor José Cavaco, disse que já várias vezes tinha 
manifestado a estima e a consideração que tinha por ele, em particular, pois 
considera-o uma pessoa educada, uma pessoa brilhante. No entanto, também 
consegue ao mesmo tempo ser uma pessoa desconcertante. Nomeadamente, 
quando apresenta uma moção com este título “Impasse do Vale da Telha ameaça 
tornar-se crónico”. Pois se há gente que lê e não entende aquilo que lê, duvida 
muito que seja esse o seu caso. Se o Senhor José Cavaco andou a ver, e muito 
bem, o contrato de planeamento que foi estabelecido entre a Câmara e o Senhor 
Inácio Estácio dos Santos, sabe perfeitamente que esses trabalhos estão a ser 
pagos pelo maior proprietário do Vale da Telha, que é o Senhor Inácio. De facto, 
o processo está atrasado, porque é muito difícil nesta altura fazer a 
inventariação do cadastro de todas aquelas parcelas urbanas e, isso já tinha sido 
referido na última sessão da Assembleia. E é difícil porque foram detetados erros 
gravíssimos de implantação, há lotes que “se engoliram uns aos outros” e, 
forçosamente, a Câmara tem que ceder espaços que ali tinha para relocalizar 
lotes. -------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que o Senhor José Cavaco é uma pessoa muito bem informada e que sabe 
muito bem que, enquanto os Planos de Pormenor do Vale da Telha não estiverem 
aprovados, não pode voltar a haver construção, porque o Regulamento do 
PNSACV diz que “para a zona de ocupação turística do Vale da Telha, devem ser 
feitos os Planos de Pormenor que vão determinar o uso daquele solo”. Logo que 
os PP’s estejam concluídos, acontece o mesmo que aconteceu com o Espartal e a 
situação fica resolvida. Disse ainda estar confiante que, mais depressa se 
resolverá a questão do Vale da Telha, do que a sua situação com a justiça. Pois 
há poucos dias, quando perguntou aonde se encontrava o recurso referente ao 
seu processo, teve conhecimento que o mesmo ainda se encontrava no Tribunal 
de Círculo. -------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à questão de não poder passar as licenças de utilização a cerca de trinta 
proprietários, referiu mais uma vez que não o podia fazer pelo princípio da 
prudência, posição para a qual se aconselhou juridicamente. Que, quando tomou 
essa posição pôs os interessados à vontade para o porem em Tribunal e que 
houve pessoas que fizeram queixa do Presidente da Câmara o puseram em 
Tribunal por isso. E, tal como já aqui foi dito, volta a repetir que o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé considerou que o Presidente da Câmara de 
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Aljezur, no principio da prudência, agiu em conformidade e muito bem. Referiu 
que também não concorda com o facto de ter sido “levado” a Tribunal e ter sido 
condenado, mas o facto é que foi isso que aconteceu, que essa é a verdade.------- 
Quanto ao Senhor José Cavaco, sabe que ele é uma das pessoas que tem pelo 
menos uma habitação “presa”, por causa desta sua posição. Também tem 
consciência do quão dramática esta situação pode ser, mas não poderia ter 
agido doutra forma, independentemente de muito lamentar o sucedido. Referiu 
ainda que, muito provavelmente, na próxima sessão da Assembleia haverá 
oportunidade de analisar o primeiro passo dos PP´s do Vale da Telha, pois a 
equipa está a trabalhar nesse sentido.------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco disse que o que é estranho é que a única data que consta 
no contrato que está publicado na internet, é dois mil e catorze, pelo que deveria 
constar o dia e o mês em que o mesmo foi assinado. Que o processo tem prazos e 
que, se não houver um ponto de partida, também não há um ponto de chegada. -  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, tal como já aqui o disse, da mesma 
forma que tinha rompido unilateralmente com a ParquExpo, porque fizeram um 
plano de demolição de cerca de quinhentas moradias e não mais seria permitida 
a construção no Vale da Telha e que tinha deixado de pagar cerca de cento e tal 
mil euros, visto não ser nada disso que a Câmara tinha solicitado, se porventura, 
houvesse alguma incompatibilização com quem a Câmara assinou o presente 
contrato, tinha o dever moral e a obrigação de transmitir isso à Câmara e à 
Assembleia Municipal. No entanto, não é isso que sucede pois os trabalhos 
encontram-se na sua fase final, neste momento, falta estabilizar a proposta, 
mas antes que isso venha a acontecer, a Câmara vai, durante duas semanas, pôr 
à disponibilidade e à disposição de todos aqueles que estiverem interessados a 
primeira proposta dos PP’s, para que as pessoas possam contribuir com as suas 
opiniões para aquilo que acharem que devem de ser os Planos de Pormenor do 
Vale da Telha, os quais deverão resgatar toda a capacidade construtiva de todos 
os proprietários do Vale da Telha, que deslocalizam alguns lotes, diminuem áreas 
de construção, diminuem alguns lotes e têm aproveitamento turístico. Sendo que 
desta forma ainda é possível concretizar o Vale da Telha, esperando-se apenas 
que ainda aparecem investidores para que isso se consiga. -------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou se, se continua a insistir na execução de quatro 
PP’s para o Vale da Telha? --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que, para já, estão a ser feitos quatro, mas 
que provavelmente irão ser uniformizados num só e isso terá que vir novamente 
à Assembleia Municipal para aprovação. Isto porque, por indicação do Governo, 
a equipa responsável pela sua execução já está a trabalhar simultaneamente 
com o ICNF, com a DGOT, entre outras entidades e, está a chegar-se à conclusão 
que ao invés daquilo que o Governo disse anteriormente, no sentido de serem 
feitos quatro PP’s, deverá ser feito apenas um Plano. --------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que pelo Senhor Presidente da Câmara tinha 
sido informado que o percurso entre a estrada da Amoreira e a zona do Centro 
Histórico já se encontrava arranjado, que o tapete estava mais ou menos bom, 
mas que o sistema de drenagem é provisório, pelo que acha que a Câmara agora 
tem tempo, até ao outono, para fazer uma drenagem como deve de ser, visto não 
ser muito caro nem dar muito trabalho. Informou ainda que, a CDU fez 
propostas nas freguesias e também na Assembleia, no sentido de resolver a 
situação dos ecopontos antes da época alta, designadamente no cruzamento das 
Alfambras e no caminho que vai para o Vale das Amoreiras. -----------------------  
O Senhor Presidente da Câmara perguntou ao Senhor Hermann se, quando ele se 
refere aos ecopontos, está a falar de falta de limpeza ou se está a dizer que 
devem ser instalados ecopontos?------------------------------------------------------
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O Senhor Hermann Janssen respondeu que está a referir-se à sua instalação, que 
deve haver um lugar para as pessoas poderem depositar pequenas quantidades 
de entulho, ou de lixos vários, sendo que torna mais fácil a sua recolha por parte 
dos trabalhadores da autarquia e não dá tão mau aspeto.-------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse entender a opinião do Senhor Hermann, 
mas que este também deveria tentar perceber que os ecopontos se destinam ao 
vidro, ao cartão e ao plástico, pelo que não lhe parece fazer sentido abrir a 
possibilidade de, junto destas infraestruturas, pôr outros equipamentos para as 
pessoas lá colocarem verdes e entulhos. Pois os entulhos têm um destino: é o 
aterro; os verdes têm outro destino: é a estação de tratamento do ALGAR e, o 
Município de Aljezur dispõe tanto de um, como de outro. Disse ainda que, do seu 
ponto de vista, o que faz sentido é continuar a lutar para que as pessoas 
entendam de uma vez por todas onde devem depositar esses detritos. Este tipo de 
práticas é que tem que ser abolido definitivamente e o quanto antes. -------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 
qualquer pedido de intervenção. -------------------------------------------------------  
  
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. -------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – A Senhora Anadá Gomes perguntou ao Senhor Presidente da 
Câmara qual foi o custo de um anúncio feito na Rádio Comercial, pela Câmara 
Municipal e acerca do qual não tinha nenhum conhecimento? ---------------------  
O Senhor Hermann Janssen, acerca da Agenda Sénior de Aljezur, perguntou se 
os utentes do Lar também podem participar nestas viagens, ou se ficam de fora? 
Referiu-se ao Dolce Vita e ao sucesso dessa publicidade, referindo que na sua 
opinião fazia mais sentido se fosse a Associação de Produtores de Batata Doce a 
fazer publicidade nos países mais desenvolvidos, tais como a França, ou a 
Holanda, com vista a que a nossa batata conseguisse entrar nesses mercados. 
Também disse que na sua opinião o Festival da Batata Doce não é suficiente 
para publicitar este produto.----------------------------------------------------------  
Quanto às obras do Polis, disse que a bancada da CDU pretendia fazer mais um 
protesto, visto que em todas as praias vão ser reduzidos lugares de 
estacionamento, situação que não faz qualquer sentido. ----------------------------  
O Senhor José Cavaco questionou acerca da redução lugares de estacionamento 
e à forma como está a ser feita, nomeadamente, através da colocação de paus. 
Referiu também o estado lastimoso em que se encontra a estrada para a 
Amoreira, que considera não ter conserto possível. Julga também que deveria ter 
sido aproveitada a obra do Polis para levar eletricidade para a Amoreira e para 
proceder à construção de instalações sanitárias.------------------------------------- 
Disse que na última assembleia intermunicipal tinha sido comentada a situação 
do porto de Portimão, que quando entrar em funcionamento movimentará cerca 
de duzentos/trezentos mil turistas, sendo que alguns hão-de aparecer por cá e 
nós não temos um hotel decente.------------------------------------------------------ 
Abordou ainda a necessidade de criar atividades destinadas a cativar turistas 
durante a época de inverno, nomeadamente, através de turismo sénior, da caça 
turística, entre outras opções.--------------------------------------------------------- 
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Disse ainda que, mais uma vez gostaria de frisar que não faz parte do Governo. -  
O Senhor Presidente da Câmara elucidou que o custo do spot publicitário da 
Rádio Comercial, foi zero, porque se tratou de uma iniciativa da Associação 
Vicentina, no âmbito do projeto “Um outro Algarve” integrado na Bienal de 
Turismo da Natureza, a qual é financiada pelo PRODER.---------------------------- 
Quanto à questão da Agenda Sénior, esclareceu que os utentes do Lar podem e 
devem de facto inscrever-se nas diversas iniciativas.-------------------------------- 
Quanto ao projeto Dolce Vita, disse estar de acordo com o Senhor Hermann 
quando diz que é à Associação de Produtores de Batata Doce que cabe a 
divulgação deste produto. No entanto, aquando da apresentação do projeto, a 
Câmara achou o mesmo muito interessante, visto se tratar de uma artista 
licenciada em artes culturais e performativas, encontrando-se agora a fazer o 
doutoramento. --------------------------------------------------------------------------  
Quanto ao protesto da diminuição dos lugares de estacionamento, este já é um 
assunto recorrente, nada tendo a acrescentar.--------------------------------------- 
Quanto à questão dos hotéis e de instalações turísticas, mencionou o hotel do 
Vale dos Polvos, que contempla sessenta quartos e que não se sabe se alguma vez 
vai sair do papel, apesar de já estar licenciado; o projeto que já caducou, para 
um hotel junto ao Jardim Municipal e, há também um projeto para construção 
dum hotel na zona adjacente às infraestruturas desportivas municipais, que de 
alguma forma vem fazer jus a um concurso que foi ganho há algum tempo atrás 
e que o promotor ainda não conseguiu construir, sendo que, para isso ser viável 
é necessária a aprovação dum plano de pormenor para aquela área, por parte 
desta Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------  
Disse já ter percebido que o Senhor Hermann tem uma visão diferente daquela 
que o Senhor Cavaco tem, quando este diz que não temos um hotel decente em 
Aljezur. De facto temos dois hotéis, um no Rogil e outro no Vale da Telha. 
Pessoalmente, e isso estão de acordo, considera que o nosso paradigma de 
desenvolvimento turístico, tem muito a ver com o alojamento local, com o 
turismo em espaço rural e com o turismo da natureza, sendo que, também não 
vê mal algum em que o município possa dispor de uma, duas ou até mesmo três 
unidades hoteleiras. Assim surjam oportunidades para que elas possam ser 
feitas. ------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à separação e delimitação dos estacionamentos, disse que o que 
não faltam aí são exemplos desses, visto ser uma prática comum em todos os 
Polis nacionais. --------------------------------------------------------------------------  
Quanto à reparação do pavimento da estrada da Amoreira, informou que os 
trabalhadores da autarquia vão sair da freguesia de Odeceixe e virão para a 
estrada da Amoreira. Na sua opinião, a obra da Amoreira está a ficar muito bem 
do ponto de vista da requalificação e da ordenação. Disse que mais estranho 
poderá ainda ficar quando, ao longo de dois/três quilómetros houver toda uma 
nova camada de betuminoso e, para trás, ficar aquilo que o Senhor Cavaco 
chama de “um caminho de cabras”, cheio de buracos. Obviamente que, quando 
houver oportunidade e houver tempo, a autarquia terá que proceder a um 
trabalho mais profundo naquela estrada, que agora fica com umas condições 
excelentes entre a praia fluvial e a praia marítima, mesmo sem eletricidade e 
sem casas de banho públicas, uma vez que isso não estava previsto nesta obra do 
Polis. -------------------------------------------------------------------------------------  
No que respeita ao porto de Portimão e ao acréscimo de turistas, obviamente que 
alguns virão parar ao nosso município, pois os operadores turísticos também se 
vão encarregar disso no âmbito do projeto “Um outro Algarve”.-------------------- 
Acerca da caça turística, disse que esta é uma coisa curiosa. Referiu que há bem 
pouco tempo, o Clube de Caça e Pesca estava a organizar uma batida aos javalis 
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e teve que cancelar o evento, porque um determinado grupo de cidadãos, 
defensores dos animais, fez uma queixa contra o Clube e os seus responsáveis 
tiveram receio de prosseguir com a iniciativa e sofrer as consequências, episódio 
que causou um prejuízo enorme.------------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco disse ter falado em caça turística e não em caça praticada 
por alguns predadores que se vê por aí, desde os tempos da idade média.---------- 
Quanto ao IC quatro considera que o mesmo não foi adiante, dado os boicotes 
que foram feitos, mas o que não entende é a razão de ainda não terem sido feitas 
umas faixas de ultrapassagem na zona do Espinhaço de Cão, o que muito 
facilitaria quem ali circula, em particular as viaturas dos bombeiros, 
considerando que esta deveria ser uma imposição da autarquia.------------------- 
O Senhor Hermann Janssen disse que se deve respeitar tanto os residentes, como 
os turistas que nos visitam e que defendem que, por exemplo, a estrada para a 
praia do Vale Figueiras não deveria ser arranjada.---------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que, se a obra de requalificação da EN 
cento e vinte e cinco tinha ficado de fora do rol das obras do Governo, o que 
dizer do IC quatro. Quanto a esta obra, referiu que já foi dada opinião e que já 
foi dito para deixarem de brincar connosco de uma vez por todas, tal como 
também já foi pedido que retirassem do Plano Rodoviário Nacional a informação 
de que vai haver um itinerário complementar Lagos e Sines. -----------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

INDICAÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: – Pela Mesa foi lida o ofício da 
Câmara Municipal, número dois mil e quarenta e quatro, de nove de abril de 
dois mil e catorze, solicitando a indicação de presidente de junta de freguesia, 
eleito pela assembleia municipal e representação das freguesias do concelho, 
para integrar o Conselho Municipal de Educação. -----------------------------------  
Pelo Partido Socialista foi a apresentada a seguinte proposta: ---------------------  
“ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO---------------------------------------------- 
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur propõem 
para integrar o Conselho Municipal de Educação, o Senhor João Paulo da 
Encarnação dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira.------------ 
Pelos membros da Assembleia municipal de Aljezur, do Partido Socialista. --------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
A eleição foi feita através de  votação por escrutínio secreto, sendo dezanove 
votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 
seguinte votação: -----------------------------------------------------------------------  
– Votos a favor – dezassete.------------------------------------------------------------ 
– Votos brancos – dois.------------------------------------------------------------------  
Assim, foi indicado com para integrar o Conselho Municipal de Educação, o 
Senhor João Paulo da Encarnação dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia 
de Bordeira. -----------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA CPCJ DE ALJEZUR DOIS MIL E 
TREZE: – Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi feita uma breve explanação 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que normalmente em tempos de maiores 
dificuldades, aumenta o número de jovens com problemas, mas ao analisar este 
documento pode verificar que felizmente isso não sucedeu no nosso município. 
Disse também que pode verificar que a Senhora Vereadora tinha alguma 
dificuldade em conseguir reunir todos os elementos que fazem parte da CPCJ de 
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Aljezur aquando da realização das reuniões da Comissão. --------------------------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto esclareceu que nem sempre se consegue 
contar com a presença de todos os representantes, que às vezes há algumas 
faltas. Sendo que a entidade que causa mais dificuldades à realização destas 
reuniões é a própria Segurança Social, pois a sua técnica comparece poucas 
vezes. A técnica anterior comparecia semanalmente às reuniões, e sempre que 
fosse necessário, como este organismo também está a ser vítima de cortes, a 
técnica atual está em Portimão e apenas vem às reuniões quinzenalmente, sendo 
que em determinadas ocasiões nem isso, por não ter viatura para se deslocar.--- 
O Senhor Hermann Janssen disse que isto significa que a Assembleia Municipal 
tem que fazer uma moção para a Segurança Social. ---------------------------------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto referiu que a Câmara também já tinha falado 
com a Segurança Social e nada se alterou. -------------------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros disse ter uma viatura que pode disponibilizar para 
ser utilizada pela técnica da Segurança Social sempre que for necessário. --------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto disse ser lamentável isto acontecer, visto a 
Segurança Social ser a entidade com maior responsabilidade nestas situações. ---  
O Senhor Presidente da Câmara pediu à Senhora Vereadora Fátima Neto que 
fizesse uma amostragem do trabalho desenvolvido, nomeadamente, do balanço 
deste relatório.-------------------------------------------------------------------------- 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi então feito um enquadramento do 
trabalho que é basicamente feito e que ocupa a CPCJ de Aljezur.-------------------  
O Senhor Iládio Furtado, referindo todos os condicionalismos em relação aos 
casos que são assinalados, os seis anos de experiência da Comissão e tendo em 
consideração as situações mais delicadas de entre todos os que se encontram 
assinalados, perguntou como é que a Comissão como satisfatória, ou não 
satisfatória a evolução desses casos? --------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto esclareceu que, se os casos passam pela 
Comissão há um prazo máximo de dezoito meses, estabelecido por Lei, para que 
esta tente reverter a situação. Caso isso não seja possível, ou em casos mais 
delicados, esses processos são sempre remetidos para o Ministério Público.------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

PEDIDO DE PARECER PRÉVIO À CÂMARA – ADESÃO AO SERVIÇO DE 
DÉBITOS SEPA, PELO PERÍODO DE TRÊS ANOS: – Pela Mesa foi lida a certidão 
da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e dois de abril 
de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria.---------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes perguntou se, basicamente e na prática este serviço 
permitirá pagar por exemplo a água através da internet, ou do multibanco? -----  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que basicamente é isso que vai 
acontecer. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que não se resume apenas a pagar 
pelo multibanco, que o SEPA dá acesso a pagar-se, por exemplo, a fatura da 
água com débito direto de uma conta bancária em qualquer outro país da União 
Europeia.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Hermann Janssen perguntou se a Câmara tinha feito algum concurso 
para este serviço, entre os bancos de Aljezur, ou se apenas escolheu o BPI. --------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não, que no fundo não foi necessário fazer 
essa consulta, visto que a autarquia já vem trabalhando com o BPI há algum 
tempo, por ser o banco que tem dado melhores condições. --------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
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autorizar a prévia assunção de compromissos plurianuais, por parte da Câmara 
Municipal e conforme proposto, referente à prestação de serviços do Sistema de 
Débitos Diretos SEPA, a contratar com o banco BPI. ---------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
vinte e dois de abril de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta 
própria. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado referiu que, independentemente da componente legal e 
da obrigação da autarquia de ter um Revisor Oficial de Contas, facto pelo qual 
se regozija, para Assembleia Municipal, enquanto órgão fiscalizador da 
atividade autárquica, é de bom-tom perceber que vai haver mais um elemento, 
neutro, imparcial, com responsabilidades perante todos e que vai ajudar a 
analisar aquilo porque estamos aqui. Assim sendo, disse ser com particular 
apreço que aceita isso. ------------------------------------------------------------------  
Relativamente à proposta de adjudicação, perguntou se já existe alguém, ou um 
conjunto de alguéns, referenciados para o efeito e quanto é que poderão 
reportar para o município, porque existe uma percentagem e há uma parte 
variável. Não que isso seja importante de todo, mas para podermos ter uma 
ideia do que este serviço altamente qualificado nos vai dar em termos de imagem 
e, aquilo que será o custo que iremos ter que suportar.------------------------------ 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que em anexo tinha seguido uma minuta 
de contrato de adjudicação, caso esta seja autorizada pela Assembleia Municipal 
será pelo valor global de quinze mil euros, cujo valor será dividido em prestações 
a pagar mensalmente, sendo trinta e cinco prestações mensais no valor de 
quatrocentos e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos e uma prestação 
mensal no valor de quatrocentos e dezasseis euros e cinquenta e cinco cêntimos, 
acrescido de IVA.------------------------------------------------------------------------ 
Pela Senhora Lurdes Rosa, trabalhadora da Câmara Municipal, foi prestada 
informação adicional acerca deste assunto.------------------------------------------ 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, e 
face ao processo de ajuste direto desenvolvido, com convite a Isabel Paiva, 
Miguel Galvão & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 
Limitada, e perante a proposta apresentada pela referida Sociedade, nos termos 
da Lei, adjudicar à mesma pelo período de três anos, pelo valor global de quinze 
mil euros, cujo valor será dividido em prestações a pagar mensalmente, sendo 
trinta e cinco prestações mensais no valor de quatrocentos e dezasseis euros e 
sessenta e sete cêntimos e uma prestação mensal no valor de quatrocentos e 
dezasseis euros e cinquenta e cinco cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, a prestação de Serviços de Auditoria Externa - Revisor Oficial de Contas, a 
fim de dar cumprimento ao estatuído no regime financeiro da autarquias locais 
e das entidades intermunicipais.------------------------------------------------------ 
Mais foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato a celebrar 
com a referida Sociedade.-------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DOIS MIL E TREZE: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte e dois de abril de dois mil e treze, sobre o assunto em epígrafe, 
que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feito um pequeno preâmbulo acerca do 
assunto em análise.---------------------------------------------------------------------
O Senhor Iládio Furtado teceu alguns comentários em relação aos dados 
apresentados nos documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão dois 
mil e treze, solicitando pequenos esclarecimentos adicionais do ponto de vista 
administrativo e técnico. --------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara e pela Senhora Lurdes Rosa, trabalhadora da 
Câmara Municipal, foram prestados os esclarecimentos solicitados e informação 
adicional. --------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 
Prestação de Contas e Relatório de Gestão dois mil e treze. -------------------------  
 

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 um de maio de dois mil e catorze, 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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