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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 
 
 

Ata da terceira sessão ordinária de 2014 
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LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 
DATA: 30 de junho de 2014 
INÍCIO: 20:50 horas 
ENCERRAMENTO: 00:15 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, José Maria da Luz, Anadá de Filipitsch Gomes, Maria 
Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel 
Marreiros Amaro de Jesus, Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, 
Hermann Hans Janssen e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
João Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira, José de 
Oliveira Cavaco, Iládio de Jesus Alves Furtado, Henrique Manuel Ramos 
Henriques e Marlene Cigarra Abrantes Carneiro 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
José Hugo Tomás Ferreira 
 

� 

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 totalidade/maioria dos 
membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 
aberta a sessão pelas 20:50 horas 
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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 trinta de abril de dois mil e catorze, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen referiu ter solicitado que uma das suas intervenções 
na sessão anterior fosse complementada e ainda não lhe foi dado conhecimento 
de que isso tenha sido feito. ------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por maioria, com a abstenção do membro 
Johannes Schydlo, 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 Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ofício número quinhentos e 
setenta e sete, de treze de maio de dois mil e catorze, acusando a receção da 
moção “Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde”.---------------------------------- 
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, ofício número duzentos e 
vinte, de treze de maio de dois mil e catorze, enviando documentos de Prestação 
de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e treze.---------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezasseis de 
maio de dois e catorze, acusando a receção da moção “Pela defesa do Serviço 
Nacional de Saúde”.-------------------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezasseis de 
maio de dois e catorze, acusando a receção da moção “Não à privatização da 
Empresa Geral de Fomento”.----------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, faxe de dezasseis de maio de dois e catorze, 
acusando a receção da moção “Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde”. --------  
– de Ministério da Agricultura e do Mar, ofício número quinhentos e cinquenta e 
seis, de quinze de maior dois mil e catorze, acusando receção de moção “Não à 
privatização da Empresa Geral de Fomento”.----------------------------------------- 
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número dois mil duzentos e dois, de 
dezasseis de maio de dois mil e catorze, acusando a receção da moção “Pela 
defesa do Serviço Nacional de Saúde”.-------------------------------------------------  
– de Presidência da República, email de vinte de maio de dois mil e catorze, 
acusando a receção das moções: “Pela defesa do Serviço Nacional de Saúde” e 
“Não à privatização da Empresa Geral de Fomento”.--------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, oficio número noventa e um traço 
quatrocentos noventa e cinco mil seiscentos e trinta e quatro barra XII, de 
dezanove de maio de dois mil e catorze, acusando a receção da moção “Não à 
privatização da Empresa Geral de Fomento” e enviando para conhecimento cópia 
do Projeto de Lei pedindo a revogação  do processo de privatização da Empresa 
Geral de Fomento.---------------------------------------------------------------------- 
– de Presidência do Conselho de Ministros, ofício número seiscentos e sessenta, 
de dezanove de maio de dois mil e catorze, acusando a receção da moção “Não à 
privatização da Empresa Geral de Fomento”.----------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Freguesia, e-mail de vinte e dois de maio de dois mil 
e catorze, acusando a receção da moção “Pela reposição das Freguesias”.---------- 
– de Grupo Parlamentar do CDS-PP, e-mail de vinte e três de maio, de dois mil e 
catorze, causando a receção das moções: “Pela reposição das Freguesias” e “Não à 
privatização da Empresa Geral de Fomento”. -----------------------------------------
– de Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ofício número seiscentos e dois, de 
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dezanove de maio de dois mil e catorze, acusando a receção da moção “Pela 
reposição das Freguesias”.------------------------------------------------------------- 
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número dois mil trezentos e cinco, de 
vinte e três de maio de dois mil e catorze, acusando a receção das moções: “Não à 
privatização da Empresa Geral de Fomento” e “Pela reposição das Freguesias”.---- 
– de  Assembleia da República, e-mail de seis de junho de dois mil e catorze, 
acusando a receção da moção “Não à privatização da Empresa Geral de 
Fomento”.------------------------------------------------------------------------------- 
– de Assembleia Municipal de Vila do Bispo, ofício número dezoito, de treze de 
junho de dois mil e catorze, informando que foi aprovado na sessão 
extraordinária de nove de junho de dois mil e catorze, um voto de solidariedade 
para com a posição da Assembleia Municipal de Aljezur, referente à privatização 
da Empresa Geral de Fomento.-------------------------------------------------------- 
Foi lida a seguinte correspondência:-------------------------------------------------- 
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, ofício número duzentos e 
vinte de treze de maio de dois mil e catorze, enviando documentos de Prestação 
de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e catorze.------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia informou que, por o documento ser muito 
extenso, não havia sido enviado aos membros mas que, quem estiver interessado 
no seu conteúdo, poderá consultá-lo no Gabinete da Assembleia. ------------------  
OS SENHORES JOÃO PAULO DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS E CARLOS MANUEL 
ROSA VIEIRA, PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS ----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pelo Partido 
Socialista foi apresentada a seguinte moção: -----------------------------------------  
“SAÚDE EM ALJEZUR -------------------------------------------------------------------  
O Partido Socialista de Aljezur afirma a sua preocupação com a situação que 
desde o início do mês de junho se instalou no Centro de Saúde de Aljezur, com a 
diminuição do número de médicos naquela unidade, sem que da parte da ARS 
Algarve haja a menor manifestação de vontade em resolver ou esclarecer a 
situação.-------------------------------------------------------------------------------- 
As atuais opções políticas e gestionárias da ARS Algarve e do ACES do Barlavento 
fazem o concelho recuar alguns anos atrás, quando Aljezur não dispunha de 
médico na sede concelho e em algumas extensões. Situação que se julgava já 
completamente ultrapassada e para cuja solução o Município contribuiu, 
através de um protocolo com a ARS Algarve para colocação de três médicos 
cubanos. ---------------------------------------------------------------------------------  
Este acordo que nunca foi cumprido na íntegra (uma vez que nunca aqui 
estiveram os três médicos cubanos inicialmente previstos), corre o risco de ser 
agora definitivamente “esquecido” pela ARS Algarve e pelo ACES do Barlavento! E 
sem que da parte destas entidades o Município de Aljezur tenha tido qualquer 
conhecimento da situação, foram os próprios representantes dos serviços 
Médicos de Cuba que em reunião com os autarcas socialistas informaram que o 
único médico que aqui se mantinha, deixou de ter qualquer ligação com aqueles 
serviços e não está vinculado ao protocolo estabelecido entre a República 
Portuguesa e a República de Cuba! ----------------------------------------------------  
Desde o início do mês que o médico cubano aqui colocado entrou de férias e não 
foi substituído, mantendo-se apenas ao serviço o médico da empresa. E perante 
isto o que fizeram a ARS Algarve e ACES Barlavento? Qual foi a medida de gestão 
tomada? Nenhuma! Que respostas deram ao pedido de esclarecimento do 
Município de Aljezur? Nenhuma! ------------------------------------------------------  
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O Partido Socialista assume portanto o seu total desacordo para com a postura e 
as medidas de gestão da ARS Algarve e ACES Barlavento, mercê das quais 
caminhamos progressiva e rapidamente para a falência dos serviços de saúde 
pública, sobretudo nos pequenos concelho do Algarve, como é o caso do concelho 
de Aljezur. -------------------------------------------------------------------------------  
É com grande preocupação que o PS Aljezur vê esta situação, que se repete, 
apesar dos esforços da autarquia para estabilizar o corpo médico no concelho e 
a disponibilidade que sempre mostramos em colaborar em prol da qualidade do 
serviço público no concelho.----------------------------------------------------------- 
É com enorme preocupação e tristeza, que o PS Aljezur percebe que nossa 
população não representa qualquer tipo de preocupação para quem gere a saúde 
no Algarve! Percebemos que o objetivo seja afastar cada vez mais as pessoas do 
Centro de Saúde empurrando-as para as respostas do setor privado e assim 
passo a passo “confirmar” que não há em número suficiente que justifiquem a 
manutenção daqueles serviços – a estratégia é clara: estrangulam-se os serviços 
públicos, descapitalizam-nos em termos de recursos e depois, porque os utentes 
são “obrigados” a procurar outras respostas, encerram-se por falta de utentes! --  
A preocupação é ainda acrescida pela aproximação do período de Verão, quando 
a população cresce para o triplo ou o quádruplo dos que aqui residem o ano 
inteiro. Tal como as grandes aglomerações do baixo Algarve, Aljezur tem uma 
grande afluência turística. Se queremos um turismo de qualidade no Algarve e 
no país temos de garantir qualidade. Há um conjunto de serviços básicos às 
populações (residentes e visitantes) que têm de ser garantidos pelo centro de 
saúde! ------------------------------------------------------------------------------------  
O Partido Socialista de Aljezur manifesta a sua preocupação e indignação por 
esta ameaça ao serviço público de saúde e exige que seja dada uma cabal 
explicação quanto ao acordo entre a ARS Algarve e o Município de Aljezur e seja 
de imediato efetivada a substituição dos médicos em falta no Centro de Saúde! --  
Dar conhecimento desta Moção a: -----------------------------------------------------  
- Senhor Presidente da República; -----------------------------------------------------  
- Senhor Primeiro-Ministro;------------------------------------------------------------  
- Senhora Ministra de Estado e das Finanças; ----------------------------------------  
- Grupos Parlamentares; ---------------------------------------------------------------  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses; -----------------------------------  
- Associação de Municípios da Região do Algarve; -----------------------------------  
- Comunicação Social. ------------------------------------------------------------------  
Aljezur, vinte e quatro de Junho de dois mil e catorze. ------------------------------  
Pelos membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. ---------------------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Licínia Rodrigues foram prestados alguns esclarecimentos 
adicionais, acerca do presente assunto. -----------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Saúde em Aljezur”. -------------------------------------------------  
O SENHOR JOSÉ DE OLIVEIRA CAVACO, PASSOU A FAZER PARTE DOS TRABALHOS -  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte moção: --------------------------  
“FUNDO DE APOIO MUNICIPAL -------------------------------------------------------  
A Proposta de Lei foi aprovada em Conselho de Ministros em cinco de junho e em 
discussão na Assembleia da República – o FAM se constitui como um documento 
extremamente gravoso para os Municípios no geral e, em particular, para o 
Município de Aljezur, que sempre manteve um equilíbrio nas suas contas e no 
seu orçamento. --------------------------------------------------------------------------  
Considerando que: ----------------------------------------------------------------------  
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– o desequilíbrio entre a comparticipação exigida aos Municípios e ao Governo e 
pela grave ingerência na gestão e quem necessitar recorrer a este fundo – quer 
pelas medidas concretas que apresenta e pelo esforço que representará, 
contribuindo para desequilibrar quem, apesar das dificuldades, mantém ainda 
uma situação financeira estável.------------------------------------------------------ 
– que a contribuição exigida a Aljezur, aponta cerca de setecentos e sessenta e 
nove mil setecentos e cinco euros, distribuídos em cinco tranches anuais de cerca 
de cento e cinquenta mil euros cada. Este valor inesperado, a disponibilizar já a 
partir de dois mil e quinze, onerará o orçamento Municipal com uma despesa 
adicional, que condicionará a capacidade de investimento do Município nos 
próximos anos, com repercussões para os serviços prestados, para as obras e 
projetos a inscrever nas Grandes Opções do Plano e, consequentemente, para a 
qualidade de vida das populações; -----------------------------------------------------  
– «O Governo remeteu à Assembleia da República a Proposta de Lei duzentos e 
trinta e dois barra XII, aprovada em Conselho de Ministros em cinco de junho. 
Que estabelece o regime jurídico da recuperação financeira municipal e 
regulamenta o FAM – Fundo de Apoio Municipal. Este Fundo, previsto na Lei das 
Finanças Locais (Lei setenta e três barra dois mil e treze de três de setembro), 
carecia, desde então, de um diploma próprio que estabelecesse as regas 
conducentes à sua operacionalização, nomeadamente, estrutura, termos e 
condições de capitalização e funcionamento. -----------------------------------------  
–O documento, agora apresentado para discussão na Assembleia da República, 
prevê que p FAM se cifre nos seiscentos e cinquenta milhões de euros, dos quais 
quatrocentos e cinquenta e cinco milhões (setenta por cento) caberão aos 
Municípios e os restantes trinta por cento ao Governo. Concretizando o impacto 
desta medida na realidade local, a comparticipação obrigatória do concelho de 
Aljezur, de cerca de setecentos e trinta mil euros, distribuídos em cinco anos, a 
partir já de dois mil e quinze, resultando numa tranche anual de cerca de cento 
e cinquenta mil euros. ------------------------------------------------------------------  
– A desproporção da contribuição exigida aos Municípios é ainda mais gritante 
quando se verifica a existência de verbas disponíveis no PAEL, o Programa de 
Apoio à Economia Local, anterior instrumento de recuperação financeira das 
autarquias que constituía num empréstimo de mil milhões de euros; --------------  
– Além do grande esforço exigido a todos os Municípios, o FAM surge 
enquadrado por um pacote de medidas que tolhe, de forma dramática, a 
autonomia dos Municípios que a ele recorrem, numa ingerência sem precedentes 
do Governo no Poder Local Democrático, sufragado pelas populações, que vai do 
aumento de taxas, tarifas e preços dos serviços prestados à limitação da 
atividade e à redução do serviço público; ---------------------------------------------  
– Somos, assim, levados a concluir que o FAM, nos moldes em que se afigura, 
será mais um “presente envenenado”: para os municípios em dificuldades, 
constituirá uma troca injusta, condenando autarcas a uma limitação na 
concretização dos seus programas e as populações a uma diminuição da 
qualidade de vida; para os restantes municípios, constituirá um acréscimo 
pesado aos orçamentos, que, no entanto, em nada contribuirá para o 
desenvolvimento local;------------------------------------------------------------------  
– Apesar das situações de carência de recursos financeiros vividas, atualmente, 
por alguns municípios, não podemos esquecer que, para tal muito contribuíram 
os cortes sucessivos nas transferências do Orçamento de Estado para os 
municípios, a redução da sua participação nos impostos do Estado, a imposição 
de novas competências sem o acompanhamento dos respetivos meios ou não 
pagamento pelo Governo de serviços prestados pelas autarquias; ------------------  
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– Entendemos assim, de que a presente Proposta de Lei atenta contra a 
autonomia do Poder Local Democrático, consagrada da Constituição da 
República Portuguesa e, contrariamente ao que a designação “Fundo de Apoio 
Municipal” indica, conduzirá os Municípios para a deterioração da sua situação 
financeira e do serviço público prestado; ---------------------------------------------  
– Assim, propomos a recusa liminarmente do conteúdo da Proposta de Lei 
duzentos e trinta e dois barra XII, na medida em que não assegura a justa 
repartição dos encargos entre os Municípios e o Governo, contrariando os 
interesses dos territórios e das suas comunidades, constitui uma grave 
ingerência na gestão municipal e põe em risco a estabilidade de Municípios com 
situação financeira equilibrada, num esforço, embora solidário, desproporcional 
e desajustado às suas possibilidades e responsabilidades no campo da coesão 
social nacional.--------------------------------------------------------------------------  
Dar conhecimento da presente Moção a: ---------------------------------------------  
- Senhor Presidente da República; -----------------------------------------------------  
- Senhor Primeiro-Ministro;------------------------------------------------------------  
- Senhora Ministra de Estado e das Finanças; ----------------------------------------  
- Grupos Parlamentares; ---------------------------------------------------------------  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses; -----------------------------------  
- Associação de Municípios da Região do Algarve; -----------------------------------  
- Comunicação social». -----------------------------------------------------------------  
Aljezur, vinte e quatro de junho de dois mil e catorze. -------------------------------  
Pelos membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. ---------------------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Licínia Rodrigues foi manifestada a sua opinião, acerca do 
presente assunto. -----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Catarina Novais e José Cavaco, aprovar a moção “ 
Fundo de Apoio Municipal”. ------------------------------------------------------------  
 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte moção:--  
“CONTRA O ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -----------------------------  
Verifica-se que, por todo o País, sobre o conjunto da população pesa, além de 
todas as medidas gravosas sobre as condições de vida que o governo PSD/CDS 
tem imposto, uma política do governo de ataque aos serviços públicos, com uma 
vaga de encerramento de serviços, que tem originado uma série de justas 
manifestações de protesto das populações e tomadas de posição solidárias das 
autarquias. ------------------------------------------------------------------------------  
Também o Algarve não fica de fora desta situação e está a ser atingido por esta 
política, que visa contrariar as disposições da Constituição da República no que 
diz respeito às funções sociais do Estado na protecção e garantia dos direitos dos 
cidadãos ao bem-estar, valores fundamentais conquistados com o vinte e cinco 
de Abril e que urge defender. -----------------------------------------------------------  
De facto, têm-se vindo progressivamente a verificar encerramentos e anúncios 
ou ameaças de novos encerramentos, de tesourarias da Segurança Social na Vila 
do Bispo, S. Bartolomeu de Messines, Quarteira e Castro Marim, de extensões de 
saúde em Azinhal, Odeleite, Vaqueiros, Alferce e Marmelete, de Repartições de 
Finanças de Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Monchique, S. Brás de Alportel e 
Vila do Bispo, do Tribunal de Monchique, do serviço ferroviário em S. Marcos da 
Serra, de núcleos do Ministério da Agricultura em Aljezur, Alcoutim e Silves, de 
extensões rurais em Lagos e Monchique, da delegação da Secretaria de Estado 
das Pescas em Olhão, de postos dos CTT, de escolas do primeiro ciclo em Faro, 
Monchique, Castro Marim e Loulé, a deslocação para Sines da administração dos 
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portos comerciais de Portimão e Faro, o esvaziamento de serviços no Centro de 
Emprego de Lagos. ----------------------------------------------------------------------  
Acresce ainda a política de desvalorização do Poder Local, com as agregações de 
freguesias contra a vontade expressa das populações, dos órgãos autárquicos, 
que resultaram nos sérios prejuízos provenientes da extinção de dezassete 
freguesias no Algarve. ------------------------------------------------------------------  
Considerando a importância estratégica, a importância económica e social e a 
importância dos valores culturais que estes servições e sectores assumem e 
representam para as populações, os utentes dos serviços e o País em geral, a 
CDU propõe que a Assembleia Municipal de Aljezur, reunida em trinta de junho 
de dois mil e catorze, delibere: ---------------------------------------------------------  
Um – Condenar a política de encerramento de serviços públicos; -------------------  
Dois – Exigir do governo a revogação de todas as medidas tomadas neste sentido;  
Três – Solidarizar-se e apoiar as justas iniciativas das populações e autarquias 
no combate a estas medidas do governo; ---------------------------------------------  
Quatro – Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, 
Assembleia da República, Governo, Assembleias e Câmaras Municipais do 
Algarve, e comunicação social. ---------------------------------------------------------  
Aljezur, trinta de Junho de dois mil e catorze. ---------------------------------------  
Os eleitos da CDU -----------------------------------------------------------------------  
Hermann Janssen.” ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse não ter muito a acrescentar ao conteúdo desta 
moção, ressalvando no entanto, a necessidade de lutar contra a posição do 
Governo, pois se não forem tomadas medidas, esses serviços públicos vão ser 
encerrados. ------------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Cândida Novais e José Cavaco, aprovar a moção “Contra 
o encerramento de serviços públicos”. -------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita a seguinte declaração de voto: ---------------------  
“Estou de acordo em princípio, mas abstenho-me por causa dos termos 
utilizados, nós estamos aqui a tratar em princípio de coisas que não têm tanto 
que ver com o Governo, como com nós próprios e os termos é que não são de 
acordo com o que eu penso que deve ser o tratamento destas coisas.” -------------  
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO, PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse congratular-se com a moção apresentada 
pela CDU, assim como com as moções anteriormente apresentadas pelo PS, 
acerca das questões da Saúde em Aljezur e do Fundo de Apoio Municipal, 
referindo que a segunda moção apresentada pela CDU, e ainda não votada, 
também tem muito a ver com o Fundo de Apoio Municipal. -------------------------  
Relativamente à questão da saúde, referiu que a Câmara Municipal está muito 
atenta a esta situação e muito preocupada, pois não sabe se dos duzentos e 
cinquenta médicos que foram recrutadas vai chegar algum a Aljezur. Disse haver 
algumas dúvidas relativamente a esta questão, pois foi assinado um protocolo 
com a ARS Algarve para a vinda de três médicos cubanos e neste momento ainda 
não temos nenhum, sendo que neste mês está a ser pago um alojamento em vão. 
De qualquer das formas, é seu entendimento que a Câmara Municipal não deve 
declinar este protocolo com o Estado, pois acredita que o Estado seja pessoa de 
boa-fé e que, o mais rapidamente possível, coloque médicos em Aljezur, pois 
neste momento temos apenas dois médicos no concelho. ----------------------------  
O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HERNRIQUES, PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS-------------------------------------------------------------------------------
Quanto ao encerramento dos serviços públicos, o Senhor Presidente da Câmara 
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quis referir que não podia estar mais de acordo com a moção apresentada pela 
CDU, pois a mesma vai no sentido de uma deliberação tomada em reunião de 
Câmara, a propósito da criação dos espaços do cidadão. Disse que, tanto quanto 
sabe, e à semelhança da posição tomada pela Câmara Municipal de Aljezur, há 
várias Câmaras que se recusaram a assinar os protocolos que visam a criação 
dos espaços do cidadão. Pois do ponto de vista das autarquias, estes, não são 
mais do que espaços que obviamente e obrigatoriamente, por parte do Governo, 
têm que ser da responsabilidade das autarquias, as quais seriam responsáveis 
por encontrar e pagar os espaços físicos para instalar esse serviço, assim como 
formar e pagar às pessoas que aí iriam trabalhar. Obviamente que esse é um 
espaço virtual e, do seu ponto de vista, tal como de outros presidentes de 
Câmara, seria uma porta aberta para o encerramento dos serviços públicos no 
Algarve e no resto do País.------------------------------------------------------------- 
Disse ainda lamentar que no Algarve não tenha acontecido o mesmo que no 
Alentejo, onde todas as autarquias unilateralmente rejeitaram os protocolos 
para a criação dos espaços do cidadão. A propósito disso, deu ainda 
conhecimento da deliberação de Câmara tomada acerca do referido assunto.---- 
O Senhor José Cavaco perguntou do que é que tratariam esses espaços do 
cidadão? ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que os espaços do cidadão, 
basicamente, acolheriam todo o serviço que presentemente é da responsabilidade 
da Segurança Social, das Finanças, da Conservatória, do IMTT, entre outros 
serviços. Serviços, estes, que seriam feitos na Câmara, por funcionários da 
Câmara e às expensas da Câmara.----------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou se o trabalho desenvolvido pela Câmara não 
deixa espaço para assegurar esses serviços? Pois, acha que isso não seria mau. ---  
O Senhor Presidente da Câmara disse que isso não seria seguramente mau, nem 
será seguramente mau, quando estiverem garantidos e assegurados os critérios. 
Pois à data, não há garantias nenhumas por parte do Governo. -------------------  
A SENHORA MARLENE CIGARRA ABRANTES CARNEIRO, PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que uma das maiores responsabilidades do Senhor 
Presidente da Câmara é a de representar todos nós. Referiu-se à questão das 
comunicações e à questão da distribuição do correio, esta última que já foi 
colocada na sessão anterior, dizendo que ele próprio iria resolver o seu 
problema, assim como o problema de cerca de uma dezena de residentes na sua 
zona, mas na sua opinião, não deveria ser ele a tomar esta atitude, mas sim o 
Senhor Presidente, que ao assumir esta posição resolveria o problema de todos. -  
 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte moção:--  
“A Constituição da República Portuguesa estabelece como princípios a 
autonomia do Poder Local Democrático e a justa repartição dos recursos 
públicos entre a Administração Central e Local. Daqui resulta que o Estado é 
responsável por garantir os recursos ao Poder Local Democrático, que permita a 
este dar cumprimento às suas responsabilidades. ------------------------------------  
No entanto, os atropelos por sucessivos Governos a estes princípios 
constitucionais avolumaram-se. -------------------------------------------------------  
A evolução dos regimes de finanças locais foi aprofundando políticas de redução 
do papel do Estado, o desinvestimento público, a alienação de funções e serviços 
públicos e a penalização crescente das populações. Sucessivos Governos 
desvalorizaram o papel do Poder Local Democrático no desenvolvimento 
económico e social das respetivas comunidades e melhoria da qualidade de vida 
das populações.-------------------------------------------------------------------------
A progressiva redução da participação das autarquias locais nos impostos do 
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Estado constitui uma limitação na capacidade de intervenção e de resposta 
destas.----------------------------------------------------------------------------------- 
Para além da redução da participação das autarquias locais nos impostos do 
Estado, nos últimos anos, os Governos do PS, PSD e CDS-PP não cumpriram a Lei 
das Finanças Locais em vigor à data, o que só veio agravar a situação económica 
e financeira das autarquias. Mas a situação ficou ainda mais difícil a partir de 
dois mil e dez, com a aplicação dos sucessivos PEC’s e em dois mil e onze, com o 
Pacto de Agressão da troica, com cortes adicionais nas transferências do 
Orçamento do Estado para os municípios. Desde dois mil e dez até dois mil e 
treze, o Governo retirou aos municípios cerca de mil e trezentos milhões de 
euros. ------------------------------------------------------------------------------------  
É a realidade que comprova que o grande responsável pela asfixia financeira em 
que se encontram as autarquias é o Governo e as políticas d direita. O Governo é 
responsável devido aos sucessivos cortes nas transferências do Orçamento de 
Estado para as autarquias – que constitui um direito das autarquias locais e não 
um ato de bondade do Governo – e às consecutivas ingerências na autonomia do 
Poder Local Democrático, impedido o desenvolvimento local. -----------------------  
Neste contexto, qual foi a solução apresentada pelo Governo? Optou por ir mais 
longe na política de liquidação da autonomia administrativa e financeira e no 
agravamento da difícil situação em que as autarquias se encontravam, 
designadamente pela aprovação de um novo regime de finanças locais e a 
aplicação de lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. -------------------  
Hipocritamente, o Governo PSD/CDS-PP propôs um suposto programa de apoio 
às autarquias, o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL). Um programa que 
na prática consistia num empréstimo no montante de mil milhões de euros – que 
correspondia aproximadamente ao montante cortado às autarquias desde dois 
mil e dez – e constituía uma nova escalada na exploração dos recursos públicos e 
dos rendimentos dos portugueses. -----------------------------------------------------  
O Governo PSD/CDS-PP apresenta agora a proposta de Fundo de Apoio 
Municipal, depois da sua primeira versão que constava da proposta de lei do 
regime financeiro das autarquias locais ter sido rechaçada pelas autarquias, que 
prossegue o mesmo rumo de limitação da autonomia, de redução dos serviços 
públicos e de penalizações das populações, através do aumento de preços, taxas e 
tarifas e da limitação da atividade municipal. Sob pretexto da consolidação 
orçamental e dos compromissos assumidos com a troica, o Governo o que propõe 
é a criação de um novo instrumento que retira recursos às autarquias e que 
destrói políticas públicas e de emprego público. --------------------------------------  
Reconhecendo que há várias autarquias com graves problemas financeiros. 
Reconhecemos que é necessário encontrar uma solução séria e efectiva que 
corresponda às suas necessidades. Mas a solução não passa por criar sucessivos 
instrumentos de liquidação e invasão da autonomia do Pode Local. ---------------  
Neste sentido, a CDU considera que, pelo contrário, a solução assenta em três 
eixos fundamentais: --------------------------------------------------------------------  
– Recuperação da capacidade financeira dos municípios ----------------------------  
– Reposição da autonomia administrativa e financeira -----------------------------  
– Aperfeiçoamento dos instrumentos de saneamento financeiro existentes --------  
Face ao exposto, a CDU propõe que a Assembleia Municipal de Aljezur, reunida 
em trinta de Junho de dois mil e catorze, delibere: -----------------------------------  
Um – Exigir do governo a alteração da lei setenta e três barra dois mil e treze, de 
três de Setembro e suas alterações – Regime Financeiro das Autarquias Locais – 
nomeadamente no artigo oitenta e sete. ----------------------------------------------  
Dois – Exigir do governo a revogação da lei oito barra dois mil e doze, de vinte e 
um de Fevereiro e suas alterações – Compromissos e pagamentos em atraso.------  
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Três – Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, 
Assembleia da República e governo, à AMAL, e à comunicação social. -------------  
Aljezur, trinta de abril de dois mil e catorze. -----------------------------------------  
Os eleitos da CDU -----------------------------------------------------------------------  
Hermann Janssen.” ---------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Hermann Janssen foi manifestada a sua opinião, acerca do presente 
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que as Câmaras têm que gerir os meios que têm, 
porque quando é o Estado a dar às Câmaras, somos nós que pagamos mais 
impostos, visto que o dinheiro do Estado vem dos nossos impostos. ----------------  
Questionou ainda acerca de quem é a responsabilidade das dívidas das Câmaras 
e da falência de uma série de outras, pois considera que não se pode passar um 
algodão por cima disto e depois ser o Estado a tapar estes buracos. Pensa que há 
que exigir muito mais das gestões das Câmaras Municipais e de todos os 
organismos públicos. -------------------------------------------------------------------  
Quanto a esta questão, o Senhor Presidente da Câmara, disse que deste ponto de 
vista é muito radical e revê-se inteiramente nas palavras do Senhor Hermann. 
Disse ainda estar solidário e muito preocupado, que concorda completamente 
com o que foi dito pelo Senhor Cavaco. Considera que deveria ser o Estado a 
assumir essa responsabilidade e não as Câmaras, como a Câmara de Aljezur, 
pois nós não podemos ser penalizados em setecentos mil euros para ajudar um 
Fundo de Apoio Municipal, visto que este montante é muito importante para a 
nossa autarquia. Disse ainda querer que todas essas Câmaras que se encontram 
falidas se equilibrem, mas que isso não pode ser à custa de Câmaras como a 
nossa, não nos podem tirar o dinheiro que mal chega para nós, para ajudar os 
outros. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco, relativamente ao encerramento de certos serviços, 
designadamente no que se refere à extinção de freguesias, considera que havia 
freguesias a mais e, que, a modernização administrativa deverá também ter a 
ver com a organização desses espaços. ------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Marlene Carneiro, Iládio Furtado, Cândida Novais e 
José Cavaco, aprovar a moção sobre “Alteração da lei setenta e três barra dois 
mil treze, de três de setembro e suas alterações – Regime Financeiro das 
Autarquias Locais – nomeadamente artigo oitenta e sete e revogação da lei oito 
barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro e suas alterações – 
Compromissos e pagamentos em atraso”. ---------------------------------------------  
 

Pelo Partido Social Democrata foi apresentada a seguinte recomendação: --------  
“O facto do Senhor Presidente da Câmara de Aljezur ter sido eleito o novo 
presidente da Seção dos Municípios com Áreas Protegidas da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), o que nos honra, traz-nos 
também responsabilidades crescidas, já que, em coerência, as acções 
desenvolvidas pelo município nesta área, utilizando um adágio popular, têm que 
ir no sentido de que a “bota não bate com a perdigota”. -----------------------------  
A este respeito queremos trazer a esta reunião dois casos paradigmáticos em que 
este adágio tem completa aplicação: (um) o evidente desprezo pela arborização 
pública, sabendo a crucial importância das árvores que ajudam a promover a 
satisfação das nossas necessidades de oxigénio, retém o CO dois, ajudando a 
diminuir a poluição do ar, promovem sombreamento e um ambiente atrativo, 
calmo e adequado para recreação, ajudam a reduzir em até dez por cento o 
consumo de energia por meio do efeito de moderação climática local, 
desenvolvem um papel importantíssimo no ecossistema pois são responsáveis por 
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manter mais de cinquenta por cento da biodiversidade, reduzem a poluição 
sonora e os ventos, contribuindo para a humidade do ar e regularização das 
chuvas, fornecem base para produtos como medicamentos e chás, além de 
frutas, flores, sementes fibras, madeira látex, resinas e pigmentos, promovem a 
saúde dos solos e evitam a erosão com suas raízes e, não menos importante 
deleitam os nossos olhares com a sua beleza natural e (dois) o desrespeito 
evidenciado pela água, (aqui dispensamo-nos de fazer quaisquer considerações 
pela sua importância) tendo em conta o que o escandaloso desperdício de água 
atirada ao mar pelo barranco do Falcato, ao longo dos anos, perante a 
confrangedora indiferença da autarquia, sabendo-se que ela poderia ter uma 
proveitosa utilização se canalizada para a bacia da Ribeira de Aljezur. -----------  
Aqui trazemos estes dois exemplos a esta assembleia, esperando despertar uma 
atitude que ponha termo à indiferença normalmente manifestada pelos nossos 
alertas, para que fiquem arquivadas as nossas preocupações e, ainda tendo em 
conta o cargo para que foi eleito o Senhor Presidente da Câmara, para que 
consigamos fazer com que “bata a bota com a perdigota”. --------------------------  
José de Oliveira Cavaco.” ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação adicional acerca do 
presente assunto. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira, ainda relativamente à questão da distribuição do correio 
em Odeceixe e à preocupação do Senhor Cavaco quanto à sua inexistência deste 
serviço, referiu que o serviço já está a funcionar e não apenas de manhã, tal 
como o Senhor Cavaco disse, mas sim até às catorze horas. -------------------------  
Quanto à questão dos apartados informou que a Junta de Freguesia já está a 
tratar do assunto mas que, como é lógico, é uma questão que não pode ser 
resolvida de uma dia para o outro. ----------------------------------------------------  
Em relação ao documento que acabou de ser lido, disse achar que o Senhor 
Cavaco está um pouco equivocado, pois pensa que o mesmo só agora foi 
apresentado pelo facto do Senhor Presidente da Câmara de Aljezur ter sido eleito 
o novo presidente da Seção dos Municípios com Áreas Protegidas da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). Pelo que considera que o Senhor 
Cavaco aproveitou-se dessa circunstância para ir ao seu arquivo buscar umas 
fotografias para poder provar com as árvores eram mal tratadas. No seu 
entender, as fotografias devem ter sido tiradas no final do mês de fevereiro, visto 
ser nesta altura que as árvores são podadas. Disse ainda ter também tirado 
algumas fotografias, as quais mostram o estado em que essas mesmas árvores se 
encontram atualmente, tendo pedido autorização para mostrar as mesmas aos 
membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------  
Para finalizar, disse que o desprezo em relação às árvores, a que o Senhor 
Cavaco se refere, não se aplica muito bem até porque em Aljezur todos os anos 
acontece a mesma coisa, pois julga que as árvores que se encontram à 
saída/entrada de Aljezur são bem mais velhas do que as que se encontram na 
Variante de Odeceixe, e até agora elas estão de perfeita saúde e ainda não 
morreram. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse que a cada passo, é surpreendido pela mestria 
do Senhor Cavaco nos mais variados temas. Pois prima mesmo pela minúcia, 
como se usasse uma lupa, quando aborda e descreve as questões em que se 
empenha. Referiu que, relativamente a esta intervenção, poderemos ter o condão 
de usar o adágio de que “o Senhor Cavaco se sente como peixe na água”. ----------  
Quanto ao aforismo “bata a bota com a perdigota” Disse sentir alguma nostalgia 
dos tempos em que o Senhor Cavaco fazia parte da bancada da CDU, foram bons 
tempos e permitiram tal como foi referido por ele na última Assembleia, que “a 
Assembleia Municipal de Aljezur só funcionou no período em que eu próprio a 
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presidi”, aqui podemos empregar outro adágio que é o seguinte: “presunção é 
água benta, cada qual toma a que quer”. ---------------------------------------------  
Disse pensar que, o Senhor Cavaco poderia ter aprofundado mais os temas, e 
para terminar congratulou-se pelo facto do Presidente da Câmara Municipal de 
Aljezur ter sido eleito Presidente da Seção dos Municípios com Áreas Protegidas 
da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP). ----------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse já ter querido falar sobre uma coisa que considera 
curiosa e que tem a ver com o facto de que, nesta sala, já diversas vezes se falou 
na mudança de cores partidária. Disse que, dentro desta sala encontram-se 
algumas pessoas que já várias vezes mudaram de cor partidária.  -----------------   
Outra questão que referiu tem a ver com as árvores, disse não perceber nada 
sobre a poda das mesmas, pois sempre viveu em Lisboa, mas que tinha que 
concordar com o Senhor Cavaco pois, várias pessoas que entendem do assunto, 
disseram-lhe que esse trabalho tinha sido muito mal feito. -------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que tem trazido a esta Assembleia vários assuntos 
porque estuda muito, porque tem mais de sete anos de estudos superiores. Ao 
lerem o documento que foi apresentado, certamente que ficam com a noção de 
que o mesmo não foi feito à baldroca, porque para escrever o que ali está escrito 
é necessário, pelo menos, ler, aprofundar o assunto. Quem vê aquelas árvores e 
diz que as mesmas foram podadas não sabe nada sobre o assunto, é ignorância 
pura.  ------------------------------------------------------------------------------------   
Quanto à recomendação, isso foi uma triste explanação do que aqui pede no fim 
de contas, porque os Senhores não querem a água do Falcato na ribeira, há 
muitos anos que aquilo acontece e aquela água faz muita falta. Só o desperdício 
é uma coisa lamentável, só um país estupido é que consegue ter desperdícios 
daqueles, sem ter uma intervenção séria sobre aquilo. ------------------------------  
Quanto às árvores, no parque de estacionamento junto do edifício das Finanças, 
quem quiser pôr um carro à sombra não dá, pois nem sequer há sombras, aquilo 
poderia de facto estar completamente coberto. Quanto às árvores de Odeceixe, 
até aquelas do Largo do Povo, também são cortadas todos os anos, não há lá 
sombras para carro nenhum, quando aquilo podia ser uma sombra frondosa. E, 
depois, chamam podar a isto, deixam só o troncozinho e são podas. E quanto a 
esta ignorância, não pode lutar, por isso aprendam. --------------------------------   
A Senhora Emília Rosendo disse ter muita pena que o Senhor Cavaco, que é uma 
pessoa que faz parte deste órgão há muitos anos, desrespeite tanto as pessoas 
que estão aqui. Quanto ao “ignorante”, infelizmente talvez por não ter pais ricos 
que a pusessem a estudar, como o Senhor Cavaco teve para o porem a estudar, 
mas que lê e estuda como pode. --------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse não saber nada sobre teias de dependência e 
que se sente tratado com pouco respeito. Acerca das árvores, disse concordar 
plenamente, pois também já disse nesta Assembleia que sente muito a falta de 
árvores e que gostava que fossem plantadas mais árvores no concelho. -----------  
O Senhor Hermann Janssen disse que a banca da CDU quer saber porque a 
piscina não tem mais treinadores, ou professores, isto significa as aulas 
acabaram para as crianças, para a juventude, para as pessoas de terceira idade. 
A piscina tem menos utentes, isto significa mais despesas para a Câmara e pela 
sua experiência, no pavilhão desportivo e na piscina, se pára uma coisa destas, 
como as aulas, por muito mais tempo, é muito difícil para animar as pessoas 
novamente. Por isso a CDU quer saber como a Câmara irá resolver este 
problema, e quando? -------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Maria da Luz disse não saber se o Senhor Hermann estava a 
referir-se a ele, pois acha que não foi indelicado, de forma nenhuma, para 
ninguém da CDU. -----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara, relativamente às questões das árvores e das 
respetivas podas, disse que às vezes gosta de utilizar metáforas, de utilizar 
figuras de estilo, à semelhança do Senhor Cavaco e do Senhor José Maria da Luz 
e, obviamente, não virá nenhum mal ao mundo, quando de facto as nossas 
intervenções possam às vezes ser aclaradas, outras vezes aprofundadas, outras 
ainda mais intensivas, mais literárias, menos literárias, mais cuidadas, menos 
cuidadas, mas de facto uma boa metáfora é sempre uma boa metáfora, é 
interessante e trás algum sal à discussão política. -----------------------------------   
Com todo o respeito em relação às pessoas que fazem a poda, estas não são 
ignorantes, mas o Senhor Cavaco enquanto autarca responsável, não pode dizer 
que as pessoas são pura e simplesmente ignorantes, poderá até ter que haver, 
eventualmente, mais alguma contenção na poda das árvores, acredita que sim. 
Nas primeiras vezes que se confrontou com essas situações, também achou isso 
uma barbárie porque as árvores ficam completamente nuas, mas o certo é que 
elas, ano após ano, florescem e formam umas copas frondosas e lindíssimas. -----  
Outra coisa que também não lhe entra na cabeça, é quando o Senhor Cavaco 
afirma: não querem água limpa na ribeira, … não querem falar da barragem 
das Cercas, … não querem falar da vergonha que é a barragem do Falcato. Não 
se trata de não querer falar, agora entenda, há quantos anos é que estas 
situações estão sinalizadas? E, provavelmente, o Senhor Cavaco é daqueles que 
nos diz com mais certeza há quantos anos é que estes problemas estão 
sinalizados. Há uma coisa com a qual concorda, pelo facto de ser no abstrato e 
de não estarmos a referirmo-nos a uma figura em concreto, que é quando o 
Senhor Cavaco diz: parece que vivemos num País de estúpidos. Às vezes parece, 
sim, às vezes parece que somos governados por estúpidos, ficando-nos essa 
sensação e esse sabor amargo na boca. Agora, entenda que não se trata de não 
querer água limpa na ribeira, de não querer a barragem das Cercas, de não 
querer o aproveitamento de toda aquela quantidade de água que é jogada ao 
mar, duma forma incrível. Obviamente, Percebe que a sua impotência, a nossa 
impotência perante esta situação, depois de anos e anos a lutar e a falar acerca 
disto, o atormente. Só que, claramente, o Governo não vai construir nenhuma 
barragem das Cercas e, obviamente que a dinâmica das Cercas aumentou 
enquanto o PROT permitiu a edificação dispersa, hoje, e se a sua construção 
fosse possível, haveria custos muito grandes, nomeadamente para a comunidade 
estrangeira que aí se fixou. -------------------------------------------------------------  
Quanto à segunda questão, obviamente que é miserável assistirmos a uma 
situação daquelas, quando o Senhor Cavaco diz: …isto é aparentemente simples 
de resolver; não é simples de resolver, porque estamos a falar de uma questão 
que não é fácil do ponto de vista hidráulico, que é uma obra pesada e muito 
onerosa para o Estado Português. Como é óbvio, o Senhor diz: mas tu, tens toda 
essa capacidade de representação de nós todos, nós dêmos-te, uns deram outros 
não, mas a maioria deu-te essa capacidade de representação, logo tu deves lutar 
por isso. Evidentemente que faz isso, à sua maneira e quando pode, mas como 
deve imaginar é um bocado como chover no molhado relativamente a estas 
grandes questões, nomeadamente, quando o País não tem obras, ou quando não 
tem dinheiro para acabar obras que começou. Portanto também lhe custa um 
bocadinho ouvir quando o Senhor diz: vocês não querem, não é a questão de nós 
não querermos, pois nós achamos muito bem que o Senhor Cavaco traga aqui à 
coação esses assuntos, que já foram com certeza assuntos que originaram 
grandes e apaixonadas discussões, por si, por outros partidos, etc. e, certamente, 
que continuaremos a discuti-los. ------------------------------------------------------  
Informou que a Câmara, há pouco tempo, aprovou a construção de um jardim 
na envolvente da Igreja Nova, que julga ser mais um contributo para aumentar 
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a zona verde na vila de Aljezur. Custou-lhes muito ter que cortar as árvores na 
Igreja Nova, mas foram infelizes com aquele projeto e, aquela obra, que não 
correu bem, pois tiveram que acabar por cortar aquelas árvores, visto não terem 
assegurado que se tratavam de árvores de folha caduca que criaram um grande 
problema dada a presença da cascata no mesmo local. Mas nós às vezes temos 
que admitir que fomos infelizes com algumas decisões que tomamos e esta é um 
exemplo disso. ---------------------------------------------------------------------------  
Quanto às discussões, elas são sempre apaixonantes, o que acha que vale a pena 
é não nos determos em questões pessoais e não lhe parece que seja essa a 
intenção de alguém.--------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann quando acha que as coisas devem ser feitas e devem ser 
ditas, apregoou-as, mas apregoou-as no sítio certo, não se coíbe de lhe dizer que 
acha que o Senhor Hermann, enquanto membro da Assembleia Municipal, tem 
feito um bom trabalho com a Câmara Municipal, particularmente na ligação 
que tem gerado de alguns munícipes com a Câmara Municipal e, diz isso aqui, 
perante toda esta plateia.--------------------------------------------------------------  
Como acha muito bem que o Senhor Cavaco intervenha na tentativa de ajudar 
duas munícipes que estão a ter problemas, não propriamente com a Câmara, 
mas com entidades exteriores à Câmara.--------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse que gostava de saber quais as diligências é que a 
Câmara já tomou acerca do Falcato, pois desconhece que alguma vez tenha sido 
tomada qualquer diligência no sentido de modificar aquilo. Esclareceu que a 
quota de lançamento de água do Falcato é de oitenta metros e que esta extensão 
dava para passar aquilo rapidamente sem necessidade de grandes, ou pesadas 
obras. É uma questão de pesar o benefício da obra com o seu custo, mas crê que 
valia sempre a pena. --------------------------------------------------------------------   
Disse ainda que, o atraso deste concelho, deve-se muito ao deixa andar que se 
tem verificado. O IC quatro não está cá porque as Câmaras tiveram culpa, 
bloqueando sempre esta obra. Por exemplo, uma obra que seria fácil, se houvesse 
pressão sobre o Estado, era a construção de uma faixa de ultrapassagem, em 
ambos os sentidos, na zona do Espinhaço de Cão e, nem isso conseguem fazer. 
Disse ainda não perceber porque é que este troço da E.N cento e vinte e cinco, 
entre a vila e o polidesportivo, não está urbanizado, não tem tão-pouco um 
circuito pedestre. ------------------------------------------------------------------------  
O problema do Vale da Telha também deve estar neste lote, porque já tem mais 
de trinta anos e ninguém o resolve. A Barragem das Cercas é outro exemplo, 
porque se aquilo foi urbanizado é porque abandonaram o projeto. De modo que 
as grandes obras são todas abandonadas, o Senhor Presidente agora fala disto, 
mas depois passa uma esponja e nunca mais volta a abordar estes assuntos. -----  
O Senhor Presidente da Câmara perguntou ao Senhor Cavaco quem é que não 
consegue fazer o IC quatro? Referiu que parece que o Senhor Cavaco quer fazer 
um acerto de contas com o passado, porque vai buscar coisas que não entende, 
há certas coisas que Senhor Cavaco deveria estar informado e parece que não 
está. Sabe qual é a posição do atual executivo relativamente ao IC quatro? -------  
 

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: --------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Hermann Janssen disse ter escrito uma carta para a Câmara, 
perguntando qual a situação da ETAR do Rogil, tendo esta dado como resposta 
que a ALGAR tinha dado prioridade à obra em causa no seu Plano de Atividades, 
pelo que, pergunta agora, se esta empresa tem licença até julho de dois mil e 
dezoito, eles vão construir uma nova ETAR até este prazo, ou há a possibilidade 
de prolongar a licença sobre a ETAR antiga sobre este prazo de dois mil e 
dezoito? ----------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que passados nove meses após as eleições autárquicas, a Câmara ainda 
não teve a possibilidade de resolver o problema de apoio domiciliário em Vales e 
Alfambras, uma vez que queria resolver este problema com urgência. Perguntou 
quando a situação dos velhotes, em Vales e em Alfambras, estará resolvida? -----  
O Senhor Presidente da Câmara antes de responder às questões que lhe foram 
colocadas, informou que a Câmara Municipal neste momento pôs em discussão 
pública doze Regulamentos, os quais, a seu tempo, irão ser disponibilizados e 
presentes nesta Assembleia para apreciação e votação. -----------------------------  
Disse ainda que, na semana passada, teve uma reunião com a equipa Biodesign, 
que está a fazer os Planos de Pormenor do Vale da Telha, e com o Senhor Inácio 
Estácio dos Santos, pessoa com a qual foi feito o contrato de planeamento, nos 
termos da lei. Informou que, finalmente, foi estabilizado o desenho urbano do 
Vale da Telha, dada a necessidade de proceder à eliminação de dezassete lotes 
porque eram autênticas linhas de água, num lado, depois havia mais nove lotes 
noutro lado, pelo que foi equacionada a possibilidade de ajustar e deslocalizar 
esses lotes. Prestou ainda alguns esclarecimentos acerca do desenrolar deste 
processo, que disse não ser complicado mas sim muito complexo, o qual julga 
poder estar resolvido até ao final do ano em curso. ----------------------------------  
Passando a responder às questões colocadas e relativamente à questão das 
piscinas esclareceu que sim, que a Câmara teve alguns problemas pelo facto de 
ter ficado apeada com uma empresa local, com a qual havia sido assinado 
contrato com vista à realização de alguns cursos. Contudo, continuou a haver 
alguma atividade, mas com a prata da casa. Depois surgiu um outro problema, o 
qual ainda não se sabe como é que vai ser resolvido, que teve a ver com pedidos 
de licença sem vencimento, por parte de funcionários da autarquia que 
trabalhavam nas piscinas municipais. Mas como vamos entrar agora num 
período em que a piscina vai encerrar, para que se possa proceder às respetivas 
limpezas e trabalhos de manutenção, obviamente que o Vereador responsável 
pelouro está já a preparar o novo ano, para o qual queremos ter a capacidade de 
“vender” todas as atividades que vínhamos desenvolvendo nas piscinas 
municipais. E essa a nossa preocupação, mas como não podemos contratar 
ninguém para a autarquia, vamos ter de comprar fora esse serviço de 
animação.- ------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à ETAR do Rogil e respetivas questões colocadas, esclareceu que não lhe 
parece possível prorrogar a licença de utilização de dois mil e dezoito. 
Relativamente a esta questão da ETAR do Carrascalinho, a qual já vem de algum 
tempo atrás, a última indicação que a Câmara recebeu é que o início desta 
empreitada está previsto para outubro de dois mil e dezasseis e o seu términus 
para setembro de dois mil e dezassete. Consistirá na ligação entre a ETAR do 
Rogil e a do Carrascalinho e, ficará esta questão resolvida, tudo leva a crer que, 
por sua vez, haverá uma ligação à ETAR de Aljezur, que comportará este caudal. 
No entanto, é intenção da autarquia envidar todos os esforços no sentido de 
reverter estas datas e apressar o início da obra, com vista à sua rápida 
conclusão. -------------------------------------------------------------------------------  
Em relação ao apoio domiciliário, disse que esta é uma questão complexa, a qual 
tem que ser submetida a variados estudos, que obriga a vários contactos com os 
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residentes, casa a casa, e com diversas entidades. Nove meses, parece muito 
tempo, mas de facto, atendendo às circunstâncias e atendendo aos trâmites de 
todo o processo, não é tanto assim. Não é só estalar os dedos e começar a 
trabalhar com os velhotes, não é assim que as coisas se processam. E este serviço 
não está previsto apenas para os Vales e para as Alfambras, mas também para o 
Picão e para o Vale da Telha, englobando na ordem das quarenta pessoas. A 
primeira parte do processo já se encontra concluída, na qual foi feito um pedido 
de parceria à Santa Casa da Misericórdia, que por sua vez não pode começar a 
desenvolver esse serviço sem que tenha uma componente financeira, por parte 
da Câmara Municipal e, sem que tenha obtido autorização para chegar até essas 
pessoas, por parte da Segurança Social. Sobre os rendimentos desses utentes é 
calculado um determinado valor, que tem que ser pago à Santa Casa e, o 
restante, terá que ser suportado pela Câmara Municipal, uma vez que o Estado 
não paga e não se interessa por essas pessoas. Mas a seu tempo esse assunto 
será presente nesta Assembleia. -------------------------------------------------------  
O Senhor João Santos, relativamente ao serviço de apoio domiciliário a ser 
prestado nomeadamente nas Alfambras, esclareceu que na Freguesia de 
Bordeira, foi a Junta de Freguesia, na sua pessoa, a fazer os levantamentos de 
porta a porta, durante uma semana, serviço este que deveria ter sido feito pela 
Segurança Social e não o fez. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado referiu que esta temática do apoio domiciliário não fica 
resolvida em nove meses, nem tão-pouco em dezoito meses, possivelmente, 
contabilizando desde o início, por ventura, poderemos apontar para três/quatro 
anos o prazo para conclusão deste processo, dado se tratar de um trabalho 
muito complexo, de difícil trato. Outras situações foram possíveis em curto 
espaço de tempo, esta parece que não. Há também um pormenor que não deve 
ficar esquecido, é que as pessoas que em determinado momento manifestaram a 
sua vontade em ter apoio domiciliário, quando chegar essa altura poderão já cá 
não estar, infelizmente, poderão não querer esse apoio porque existem familiares 
que podem condicionar essas mesmas pessoas, estamos a falar em cerca de 
quarenta pessoas interessadas, presentemente, mas quando chegar a altura 
poderemos ter um número mais reduzido. Isto não é tão fácil assim como parece, 
é um assunto que remota há mais de nove meses, nem nos próximos nove meses 
estará concluído, no entanto é bom não esquecer e continuar a trabalhar nesse 
sentido. ----------------------------------------------------------------------------------  
Em relação ao programa “Feliz Idade”, é indicado que o programa se destina aos 
residentes da Carrapateira, Bordeira e Alfambras, congratulando-se por esta 
iniciativa começar por lá, mas disse que gostaria de saber se é mesmo para todo 
um sítio e qual, como será num período experimental, e quanto tempo durará 
este período experimental? Salientou ainda que aplaude esta iniciativa. ----------  
Relativamente às obras no âmbito do programa POLIS, referiu que o Município 
de Aljezur já teve que desembolsar, com muito custo, as verbas que estavam 
destinadas e perguntou se, para além dessas verbas que já foram canalizadas, 
outras serão necessárias até finalizar o programa? Ou se, se cingirão a estas, 
uma vez que poderão surgir trabalhos a mais, como é hábito em tudo o que se 
faz neste País? ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, relativamente ao que foi questionado/dito pelo 
Senhor Iládio, disse que, se quisermos generalizar isto, poderá dizer-se que há 
questões que se fala desde sempre, exemplo disse é o apoio aos mais velhos. Mas 
para sermos justos e em abono da verdade, com o devido respeito, permita que 
lhe diga que a questão da necessidade do reforço do apoio domiciliário nas 
Alfambras, naquela zona do Tramelo, nos Vales, no Picão, pôs-se com maior 
acutilância no final do mandato anterior, cuja equipa é a mesma que está agora. 
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Também pondera a hipótese de, no decorrer desta segunda fase quando, e se, a 
Segurança Social nos autorizar, podermos chegar junto das pessoas para 
assinarmos os programas e haver algumas que poderão não querer, isso é o que 
mais o preocupa. Obviamente, parece-lhe que temos condições para nos 
próximos meses, julgando que talvez no próximo Inverno, possamos vir a ter esta 
questão resolvida. Agora também admite, isto vai ser um esforço financeiro 
descomunal por parte da Câmara Municipal.---------------------------------------- 
Relativamente ao programa “Feliz Idade”, tanto quanto sabe, o programa tem 
uma fase experimental de seis meses e, sim, é em função daquela que for a 
experiência. Acha que o programa vai correr bem, porque está muito bem 
montado e a ideia é que o mesmo venha a ser alargado ao resto do concelho.----- 
Em relação às obras do programa POLIS, a Câmara já fez um esforço financeiro 
na ordem de um milhão e trezentos mil euros, há ainda uma tranche de 
trezentos mil euros para transferir, mas que, supostamente, poderá não haver 
necessidade de o fazer, porque infelizmente já cumprimos o nosso capital social 
e, muito provavelmente vamos beneficiar de capital social que sobra de outras 
autarquias. Há uma forte componente por parte do Estado, de cerca de quarenta 
milhões de euros e, parte desse capital social era alocado a outros municípios. 
Uma vez que houve municípios que não tiveram capacidade para colocar o seu 
capital social, em princípio tanto nós como a Câmara de Odemira, não vamos 
necessitar de completar o mesmo. -----------------------------------------------------  
Neste momento, o grande problema do programa POLIS no que diz respeito aos 
concelhos de Odemira e de Aljezur e que nos está a preocupar, é que há uma 
data limite para o POLIS terminar, que é em dois mil e quinze. E, até aí é possível 
afetar algum dinheiro deste Quadro Comunitário, saber se de facto vamos 
conseguir concretizar todas as obras do POLIS. Para si, conseguir concretizar 
todas as obras do POLIS é concretizar uma daquelas que considera mais 
estruturante e que também é a mais cara, que consiste na ligação das ecovias e 
das ciclovias: Odeceixe/Praia de Odeceixe, Aljezur/Praia da Amoreira, Aljezur 
(Vale da Maia)/Praia da Arrifana e Aljezur (Vale da Maia)/Praia do Monte 
Clérigo. Com os projetos ficaremos, seguramente, vamos tentar candidatá-los 
porque está a haver nova limpeza neste Quadro Comunitário, que tem cerca de 
sessenta e quatro/sessenta e seis porcento de concretização, logo, estou em crer 
que ainda haverá dinheiro para colocar neste Quadro Comunitário 
relativamente a estes projetos. De qualquer das formas, se assim não for, 
obviamente que desde já estamos a trabalhar no sentido do próximo Quadro 
Comunitário, o qual é mais vocacionado para o conhecimento, para a formação, 
para as empresas, tem muito pouco dinheiro para as autarquias, infraestruturas 
nem pensar, tal como vias de comunicação, entre outras. Seguramente que 
nunca colocaremos dinheiro para trabalhos a mais, muito antes pelo contrário. 
A única obra que se encontra pendente e que não está aprovada, até ao 
momento, é a do Portinho do Forno, mas está no PROMAR e vai ser aprovada 
seguramente.  ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Rui Josué disse ter ficado um pouco desagradado por não ter tido 
conhecimento das obras que iriam ser efetuadas na Praia da Samouqueira, no 
âmbito do POLIS, enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Rogil. Disse 
ainda que recebeu uma queixa de um proprietário, por quererem fazer uma 
parte do estacionamento numa terra que se encontra cultivada. Perguntou se na 
obra da Praia da Carriagem, estão englobadas as escadas, ou não? ----------------   
O Senhor Hermann Janssen disse não ter entendido bem, porque a Câmara 
agora não pode contratar os professores para as piscinas, mas as piscinas 
funcionam há mais tempo do que isso, na sua opinião a Câmara tem que ter um 
planeamento. ----------------------------------------------------------------------------  
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Se o Senhor Presidente da Câmara sabe se a EDP está a construir alguma linha 
de média tensão no Vale das Amoreiras até Odeceixe? Foi feita uma reunião, mas 
os proprietários não estão calmos por causa desta construção. Na sua opinião, 
no futuro, se a EDP quiser construir uma nova linha, a Câmara deve reunir com 
os proprietários dos terrenos onde passa essa linha, senão como agora, as 
pessoas ficam zangadas, zangam-se com a Câmara, zangam-se connosco, isto é 
uma coisa muito desagradável. --------------------------------------------------------  
Estão contentes porque a Câmara investiu na recuperação da zona histórica de 
Aljezur, com muito gosto, gosto do material para integrar esta técnica nova na 
vista antiga da vila, mas não compreende, que no outro lado da vila, na Rua 
Costa do Castelo, a Câmara dê licença para um colosso, numa casa enorme e isto 
estraga tudo. ----------------------------------------------------------------------------  
As obras do POLIS, para a CDU não é uma requalificação das praias, é uma 
situação que piora e gravemente tira espaço de estacionamento para os utentes. 
Isto significa que em todas as praias a situação está igual, para as pessoas a 
situação vai piorar. Isto custa no fim um vírgula três milhões de euros, para nós 
isto é uma situação pior do que antes.” -----------------------------------------------   
O Senhor João Santos sugeriu ao Senhor Presidente da Assembleia que fosse 
mantida a ordem de trabalhos, visto estarem a ser abordados assuntos que não 
constam neste ponto. Pois, estamos na apreciação da informação escrita do 
Senhor Presidente da Câmara e estão a ser colocadas questões que já foram, ou 
deveriam ter sido colocadas no ponto três de antes da ordem do dia. --------------  
Referindo-se ao programa “Feliz Idade”, destinado às pessoas da terceira idade, 
felicitou a Câmara Municipal, por ter aceite a proposta apresentada pela Junta 
de Freguesia de Bordeira para desenvolvimento deste projeto. ----------------------  
O Senhor Henrique Henriques perguntou se a construção das faixas de gestão de 
combustível que estão a ser executadas, nomeadamente dos mosaicos, tem prazo 
para terminar? Se terminam antes de começar a época de combate a incêndios 
florestais? Em relação à manutenção das faixas primárias, que já foram feitas 
acerca de dois/três anos, está previsto elas serem mantidas, ou, não há nada 
previsto para essa situação? -----------------------------------------------------------  
Relativamente à linha de média tensão que está a ser feita e que visa a ligação 
para as novas moradias (aldeamento turístico) que foram construídas por detrás 
do Castelo, perguntou se não havia a hipótese de passar lá uma linha 
subterrânea? Visto que o impacto visual do Castelo e de toda aquela encosta da 
vila ficam muito afetados. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara respondeu à questão colocada pelo Senhor Rui 
Josué, esclarecendo que por parte do POLIS verificou-se alguma vacilação 
quanto ao início das obras, visto ter que haver execução financeira e execução 
física do programa e, estamos a falar de uma empreitada no Rogil, a decorrer 
designadamente na Carriagem, na Samouqueira, na Barradinha e em Vade dos 
Homens, cujos custos são da ordem dos seiscentos e tal/setecentos mil euros. Já 
soube o que aconteceu ali e ficou particularmente desagradado, de qualquer das 
formas teve conhecimento que a pessoa foi contactada, só que nunca respondeu. 
Disse ainda ter estado em todas as reuniões que foram feitas com os 
proprietários dos terrenos que foram alvo de contrato de comodato, celebrado 
com a Sociedade POLIS e por um período de vinte e cinco anos, ou pelo menos 
estava convencido que tinham estado com todos, mas aquele efetivamente 
escapou, porque a pessoa nunca respondeu e só se deu por ela agora, quando de 
facto a obra começou. E a obra teve que começar por isso mesmo, porque tinha 
que ter execução física e execução financeira para não se perder os fundos 
comunitários. Relativamente às escadas, elas estão contempladas e vão ser 
executadas. ------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara respondeu à primeira questão colocada pelo 
Senhor Henrique Henriques, dizendo que sim, até porque esse trabalho 
encontra-se praticamente concluído e ele terá que parar agora por força das 
circunstâncias e das condições atmosféricas. Em relação à faixas e mosaicos que 
já existem, evidentemente que também está previsto pois eles terão que ser 
mantidos. Vão ver como é que essa questão vai ser feita, porque como é sabido 
têm trabalhado essencialmente com candidaturas a fundo perdido e, esperam 
que o fundo florestal continue a dispor dessas candidaturas para podermos 
continuar a fazer a nossa rede de autodefesa e, de alguma forma, requalificar a 
rede de mosaicos e de faixas de gestão de combustível que já estão feitas em 
quase todo o concelho.  -----------------------------------------------------------------    
Quanto à segunda questão, disse que esta é caricata, que também não entende 
porque é que o ICNF às vezes obriga a que as coisas ocorram subterraneamente 
e, naquele caso concreto não o fez. Não considera que tenha um impacto muito 
grande, mas tem algum para quem estava habituado a olhar para a paisagem e 
não ver lá coisa nenhuma. -------------------------------------------------------------  
Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Hermann, o Senhor Presidente 
da Câmara esclareceu que a Câmara não tem recursos humanos, porque não os 
pode contratar para quadros da autarquia, neste momento não podem ser 
admitidas pessoas para a Câmara Municipal. O que lhe foi dito é que a 
autarquia terá que ir buscar estes recursos humanos a empresas de animação 
que irão desempenhar essas funções. --------------------------------------------------  
Relativamente à linha de média tensão, disse que Senhor Hermann falou da 
questão das reuniões e muito bem, referiu que, no início, decorreram duas 
grandes reuniões na Câmara Municipal e que os resultados das mesmas foram 
inconclusivos e, Senhor Hermann sabe porquê, porque ninguém quer ter nada no 
seu quintal.  -----------------------------------------------------------------------------  
Dado que o problema não poder ser resolvido como uma vez aqui foi sugerido, 
tendo questionado, no âmbito daquilo que o Senhor Cavaco diz e com muita 
razão, acerca da sua capacidade de representação e áquilo que isso o obriga. 
Uma vez, que a situação não poderia ser resolvida por injeção de energia através 
do Alentejo, opção que pensaram ser fácil de resolver, por aquela linha estar 
mais obsoleta da que vem do Porto de Lagos, o que de facto mais lhe interessa é 
que a energia elétrica chegue nas melhores condições à freguesia de Odeceixe, 
pois neste momento é precisamente isso que não está a acontecer. 
Declaradamente que estas situações têm sempre danos colaterais, parece-lhe que 
esta última proposta foi consensualizada. --------------------------------------------   
Quanto à construção que está a ser feita na Rua Costa do Castelo, esclareceu que 
essa obra está embargada porque desrespeita o projeto aprovado. Se vai ter que 
demolir? Provavelmente, sim, vai ter que ser demolida uma parte substancial da 
casa, a qual não é passível de ser legalizada, pois em princípio viola o PDM, 
sendo esta a informação que obteve por parte dos juristas e dos técnicos da 
autarquia. -------------------------------------------------------------------------------   
Finalmente e quanto à questão referente às obras do POLIS, disse que a 
autarquia tem levado os mais rasgados elogios relativamente às obras que têm 
sido executadas no nosso concelho, no âmbito do POLIS, têm tido também 
comentários menos favoráveis em relação às mesmas, tem havido opiniões para 
todos os gostos, mas na realidade e na esmagadora maioria dos casos, os 
comentários são do mais agradável que é possível. Em relação à Praia do Vale 
Figueiras, os jipes vão deixar de andar em cima das dunas, os jipes vão deixar de 
andar em cima do coberto vegetal, se houver falta de sentido cívico as motas 
continuarão a andar por esses lugares. -----------------------------------------------  
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O Senhor José Cavaco referiu-se ao aspeto romântico da Praia da Amoreira, a 
qual comporta milhares de pessoas e não tem casas de banho, podendo-se 
imaginar o romantismo daquelas pessoas ao procurarem um abrigo naquelas 
dunas para satisfazerem as suas necessidade fisiológicas. Disse serem essas 
lacunas que não têm qualquer tipo de explicação, que deveriam ser colmatadas 
por parte da autarquia através da construção de balneários públicos. ------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que já ter dito ao Senhor Cavaco pela 
enésima vez que, a Amoreira tem casas de banho no apoio de praia. É isso que o 
POOC estabelece, é isso que está estabelecido. No dia em que o POOC for alterado 
para Praia da Amoreira, a Câmara ou outra entidade qualquer, conseguirá lá 
fazer as ditas casas de banho, enquanto isso não acontecer, a responsabilidade 
dos sanitários públicos é de quem lá está e, isso, é o que está na lei, não foi ele 
que inventou.  ---------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Hermann Janssen disse que a Câmara precisava de ter feito um 
planeamento a nível do pessoal, se precisavam de x pessoas, isto significa que se 
o tivessem feito, agora não tinham este problema. ----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a autarquia nunca teve pessoas 
excedentes. A questão de não podermos contratar não é de hoje, não é de ontem, 
já é do tempo em que as piscinas ainda estavam em construção. Deu ainda um 
exemplo de um caso mais grave, informando que se não fossem as pessoas que a 
Câmara vai buscar ao Instituto do Emprego, que nos garantem a segurança dos 
nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos nossos amigos, neste momento, nós 
não conseguiríamos ter vigilantes nos nossos autocarros. Na altura contratamos 
o pessoal indispensável que era necessário para abrirmos as piscinas, ou seja, 
dois nadadores-salvadores e mais uma pessoa para trabalhar na secretaria da 
piscina e, alocamos a esse serviço, uma pessoa que já estava na câmara. E, 
durante algum tempo, tivemos pessoas a trabalhar connosco através de estágios 
profissionais, do IEFP, que nos garantiram a animação inerente à atividade 
daquele equipamento desportivo. A pessoa que é responsável por esse setor, que 
engloba as piscinas e o pavilhão desportivo, ele próprio dá também as suas 
aulas, temos tido algumas complicações, mas atualmente temos aquilo que é 
essencial e básico para as piscinas funcionarem. -------------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros referindo-se à avenida de Maria Vinagre, 
perguntou ao Senhor Presidente da Câmara o que é que está previsto ali ser 
feito? Qual o ponto de situação do projeto. Pois o tempo vai passando e ainda 
não foi feita qualquer coisa naquele lugar. Disse ainda ser a única terra que 
conhece que tem umas valetas ao longo da estrada, com mais de meio metro de 
profundidade. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se há transporte público para as praias? 
Caso não haja, porque não instalar esse serviço em Aljezur? Seria uma forma de 
possibilitar uma ida à praia àquelas pessoas que não têm meio de transporte, 
assim como uma forma de diminuir o estacionamento nas praias. -----------------  
Relativamente ao projeto de Maria Vinagre, o Senhor Presidente da Câmara 
disse que, tal como é do conhecimento do Senhor Emanuel, quando foi 
apresentado um esboço do mesmo, uma parte significativa das pessoas começou 
a defender as suas propriedades, portanto aquela intervenção vai ser sempre 
muito complicada. O projeto está feito, o problema é implementá-lo, para além 
da questão financeira. O que a autarquia está a tentar fazer, numa primeira 
fase, é encurtar o projeto, para ver se depois disto se consegue cativar as 
pessoas, para que o mesmo possa ser executado na totalidade. Mas o Senhor 
também sabe que vai ser muito difícil concretizar este projeto, pois em Maria 
Vinagre muitas pessoas não vão permitir aquilo que, por exemplo, as pessoas no 
Rogil permitiram. -----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara informou não haver capacidade, nem tão-pouco 
permissão para explorar transportes públicos. Informando que, há uns 
quatro/cinco anos atrás, houve uma empresa que fez precisamente aquilo que foi 
sugerido pelo Senhor Johannes, só que a empresa funcionou apenas durante 
quinze dias, pois as pessoas não aderem a este serviço. Mesmo que assim não 
fosse, já no passado houve duas carreiras para a Arrifana exploradas pela EVA, 
que também tiveram que cessar por falta de rentabilidade. -------------------------  
 

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

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DE EDIFÍCIOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO COM 
COMPONENTES DE AMIANTO: – O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu 
que, este ponto foi agendado na sequência duma carta enviada pelo Senhor 
Hermann Janssen, solicitando que o assunto fosse debatido nesta Assembleia 
Municipal, cujas cópias do documento foram atempadamente remetidas aos 
membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Hermann Janssen foi feita uma explanação do assunto, tendo em 
conta os problemas causados a nível ambiental e de saúde, exprimindo toda a 
sua preocupação acerca do mesmo. ---------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse ter um armazém que também tem essas placas, as 
quais foram colocadas num altura em que ainda não se falava no perigo que o 
amianto representa. Disse ter feito uma pintura na parte interior da placa, com 
uma tinta muito espessa que bloqueia qualquer desagregação e, apesar disso não 
ter sido feito com essa finalidade, pensa que isso tem funcionado muito bem. 
Falou ainda sobre o perigo das pessoas serem atingidas por problemas 
cancerígenas provocados pelo amianto. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, tal como o Senhor Hermann disse 
no início da sua explanação e muito bem, esta é uma questão que hoje é tratada 
de uma forma transversal e que ninguém pode aludir desconhecimento sobre ela. 
De facto é algo que preocupa bastante, obviamente que o Senhor Hermann 
também disse da dificuldade que há em disseminar toda esta problemática dum 
momento para o outro, Evidentemente que nós, tal como disse o Senhor 
Hermann, da primeira vez que respondemos à sua carta, aproveitamos para 
mandar aquela legislação e não foi por acaso, foi porque a mesma tinha 
acabado de ser publicada, a Câmara tinha uma empreitada já realizada para as 
casas que são propriedade da autarquia situadas no Bairro CAR, que depois teve 
que ser anulada, porque houve diretivas europeias que foram emanadas e que 
têm a ver com a perigosidade que o Senhor Hermann fala sobre esta matéria, 
porque aparentemente não é qualquer pessoa que pode efetuar esses trabalhos. 
Disse também que já foi feita uma lista, no que diz respeito à questão pública, 
bem como, àquela que nos diz respeito a nós concretamente, no sentido de 
encontrar a melhor forma de resolver este problema. Que a Câmara irá estar 
muito atenta ao problema. Referiu que os trabalhos de remoção das coberturas 
são muito dispendiosos, que a Câmara vai pagar cerca de trinta e oito mil euros, 
só pela remoção da cobertura do armazém municipal e das três casas que possui 
no Bairro CAR.--------------------------------------------------------------------------  
A propósito desta questão, informou que os Bombeiros Voluntários já solicitaram 
à Câmara um apoio financeiro no montante de vinte mil euros, com vista à 
remoção de parte da cobertura do Quartel e esta é uma das instituições onde é 
necessário atuar de imediato, dado que, para além de todo um Corpo de 
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Bombeiros, aquele espaço também é usado pelas pessoas que frequentam as 
diversas aulas que ali são ministradas, assim como os variados eventos. ----------  
O Senhor José Maria da Luz perguntou se o Senhor Cavaco acredita realmente 
naquilo que disse, quando referiu que alguém que bebe uma água com 
determinado PH está a coberto de ter qualquer cancro? ----------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que esta teoria é de uma pessoa que é médico, um 
professor universitário muito conceituado e talvez fosse interessante que o 
Senhor Presidente convidasse a outra senhora que é investigadora para fazer 
uma palestra, pois é uma pessoa interessantíssima.  --------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que a questão do amianto faz-lhe lembrar a 
questão dos tachos de alumínio utilizados na EBI/JI de Aljezur, que considera um 
caso de saúde pública, pelo que gostaria de ter uma lista das instituições 
públicas que também utilizam tachos de alumínio. ----------------------------------  
O Senhor Emanuel Marreiros perguntou aonde é que é feita a reciclagem das 
placas que contêm o amianto? ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que as empresas que procedem à 
remoção desses materiais, levam-nos para aterros especiais. Atualmente, apenas 
existem três empresas que se encontram devidamente licenciadas para fazer 
estes trabalhos. -------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE 
TERRENO ONDE SE ENCONTRA IMPLANTADA A CANTINA ESCOLAR DE 
ODECEIXE, DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O DOMÍNIO PRIVADO DO 
MUNICÍPIO: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de treze de maio de dois mil e catorze, a qual fica 
arquivada em pasta própria -----------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que a Cantina Escolar de Odeceixe foi deixada à 
Câmara Municipal por testamento do Senhor José Estevão. ------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que o aqui é pedido é a autorização 
por parte desta Assembleia, para a Câmara poder proceder à desafetação da 
parcela de terreno onde se encontra implantada a Cantina Escolar de Odeceixe, 
do domínio público para o domínio privado do Município, por força da 
deslocalização das instalações escolares para os Malhadais, onde foi construído 
de raiz um centro escolar, de acordo com a Carta Educativa do Município, 
dotado de refeitório escolar, entre outras infraestruturas. A ideia é ceder o 
edifício onde funcionou a Cantina Escolar de Odeceixe à Santa Casa da 
Misericórdia de Aljezur, para aí funcionar a SAD – Serviço de Apoio Domiciliário 
– Valencia de Odeceixe, dado que o mesmo possui melhores condições no que se 
refere à sua dimensão e localização, do que aquele onde atualmente a SAD.- -----  
O Senhor José Cavaco perguntou se o simples facto da Assembleia Municipal 
autorizar resolve o problema? ---------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente da Câmara respondeu que sim, que nada mais é necessário, 
para além claro do respetivo processo de atualização na Conservatória. ----------  
O Senhor Hermann Janssen disse que queriam saber se normalmente, quando a 
Santa Casa da Misericórdia muda de casa se há algumas despesas nisso? Quem 
paga essas despesas, pois a Câmara já está todos os anos com vinte e cinco mil 
euros, no apoio ao domicílio de lá. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia chamou a atenção do Senhor Hermann para 
o facto de que, aquilo que aqui está a ser debatido tem a ver com o pedido de 
desafetação de parcela de terreno onde se encontra implantada a Cantina 
Escolar de Odeceixe, do domínio público para o domínio privado do Município. O 
resto é pura e simplesmente  da responsabilidade da  Câmara Municipal, visto se 
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tratar de um ato de gestão autárquica. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não se importar nada de responder, 
referindo que, a Câmara prevê no início do ano, em Orçamento, a atribuição de 
um subsídio de vinte e cinco mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, 
para adaptação daquele edifício às novas funções, porque de facto aquele 
edifício já não correspondia às necessidades atuais, nomeadamente, devido às 
valências que se pretende atribuir, portanto esse subsídio de vinte e cinco mil 
euros, que está em Orçamento e Plano Plurianual de Atividades, servirá para a 
Santa Casa da Misericórdia fazer a referida adaptação. ----------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de desafetação de parcela de terreno onde se encontra 
implantada a Cantina Escolar de Odeceixe, do domínio público para o domínio 
privado do Município. ------------------------------------------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO   

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS, COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ODECEIXE, ROGIL, 
ALJEZUR E BORDEIRA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de onze de junho 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 Johannes Schydlo disse ter reparado que no Protocolo a celebrar com a 
Junta de Freguesia de Aljezur, uma das competências enumeradas tem a ver com 
a aquisição de gás para os balneários do Polidesportivo de Aljezur e perguntou se 
não havia aquecimento solar? ---------------------------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques esclareceu que o Polidesportivo possuía um 
sistema de energia solar, que no Verão não é necessário consumir gás, ao 
contrário do que acontece no Inverno em que é necessário recorrer a esse 
complemento. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse ter algumas perguntas a fazer, 
designadamente, se a Junta de Freguesia de Aljezur vai receber competência 
sobre o Polidesportivo, se vai ser melhor gerido do que se fosse a Câmara? Fica 
agora aberto? Vai ter atividades como antigamente? --------------------------------  
Em relação à escola primária da Bordeira perguntou como está a situação? 
Quem tem a responsabilidade do mercado da Carrapateira? E o quiosque, já é da 
Junta ou quem tem atualmente a responsabilidade? --------------------------------  
E relação a Odeceixe, quem tem a responsabilidade do mercado?------------------- 
Deram agora mais dinheiro às Juntas, está bom, mas deram muito mais 
competências, logo mais trabalho, irão os recursos humanos da Câmara também 
dar uma ajuda?-------------------------------------------------------------------------  
O Senhor João Santos disse não perceber qual é o problema que o Senhor 
Hermann se refere em relação ao mercado da Carrapateira, esta competência já 
tinha sido delegada em janeiro, através do contrato de delegação de 
competências com a Junta de Freguesia de Bordeira. Quanto à escola primária 
em Bordeira, se pretende alguma informação vai ter que perguntar Senhor 
Presidente da Câmara, pois este equipamento é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Aljezur. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor Hermann que temos a 
consciência que estamos a dar responsabilidades, estamos a dar trabalho, mas 
também estamos a dar apoio financeiro e recursos humanos, e mais, há questões 
aqui por resolver do ponto de vista ético. Pode dizer-lhe, por exemplo, que o 
mercado de Odeceixe é da responsabilidade da Câmara Municipal e só será 
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entregue à Junta quando a Câmara Municipal resolver o problema que lá existe. 
A questão da Bordeira é rigorosamente igual, assim como a questão da 
Carrapateira.---------------------------------------------------------------------------  
Quando os problemas dessas infraestruturas estiverem resolvidos, a Câmara 
passará a responsabilidade dos mesmos para a esfera das competências das 
respetivas Juntas de Freguesia que têm boas ideias para lá desenvolverem várias 
atividades. Aliás, nem o Presidente da Junta de Freguesia da Bordeira aceitaria 
outra coisa, que não fosse esta situação. A questão do quiosque, obviamente que 
é a mesma coisa, mas este equipamento ficou sob a alçada da Câmara, porque 
também aqui há uma pendência por resolver.----------------------------------------  
Quanto ao Polidesportivo, não tem a menor dúvida de que, com o apoio 
financeiro que a autarquia dá, o Senhor da Junta de Freguesia de Aljezur 
conseguirá fazer uma melhor gestão daquele equipamento porque a Câmara não 
tem recursos humanos para o fazer, anteriormente, vínhamos trabalhando com 
o JCA, mediante um protocolo que tinha sido assinado. -----------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que um empreendedor só compra uma máquina cara 
se ela trabalhar muitas horas por dia. Senão é um mau investimento e levá-lo-á 
à ruina, visto a máquina se encontrar parada. Quando olha o parque da Câmara 
e vê lá máquinas caras, que trabalham pouco. Realmente, em relação aos 
caminhos fica um pouco espantado. O Senhor Presidente da Câmara vai dotar 
cada freguesia com máquinas capazes de resolver os problemas dos caminhos? --  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que não foi isso que tinha dito. Apesar 
de podermos ter algumas dificuldades em certas matérias, como toda a gente 
tem, como todas as câmaras têm, nesse ponto de vista, somos muito bem 
resolvidos. Temos um parque de máquinas equilibrado e, permita-lhe discordar 
de si, não temos um parque de máquinas parado. Temos é uma realidade de 
caminhos municipais em espaço rural que o Senhor Cavaco conhece tão bem ou, 
ou mesmo, melhor do que ele. Do ponto de vista da intervenção é, quanto a si, 
muito bem gerido por parte do Senhor Vice-Presidente, em parceria com os 
Senhores Presidente das Juntas e com o setor do Departamento Técnico de Obras 
e Urbanismo que está adstrito a estas questões. Não se trata de passar máquinas 
para as Juntas, trata-se sim de continuar a trabalhar, continuar a priorizar em 
cada uma das freguesias estas questões, com os recursos humanos e a logística 
que temos. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor João Santos referiu que os trabalhos de conservação dos caminhos 
municipais é um serviço que já vem sendo desenvolvido pela Junta de Freguesia 
da Bordeira há precisamente de nove meses, aquando do início do atual 
mandato. Pode-se dizer que a Junta de Freguesia de Bordeira com os seus 
cinquenta e seis mil euros, conseguiu gerir todos os caminhos da freguesia. ------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de contratos de delegação de competências, com as Juntas 
de Freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Bordeira. ----------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES QUE O 
MUNICÍPIO DETÉM NA GLOBALGARVE: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e quatro de 
junho de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. --------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi informado que tendo em conta os 
resultados negativos verificados nos últimos três anos na gestão da Globalgarve, 
o que originou um processo de insolvência, e tendo a Assembleia Municipal no 
mandato anterior autorizado a Câmara Mundial a alienar as ações detidas na 
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referida empresa, vem agora solicitar que essa alienação seja a título gratuito, 
isto é, pelo valor de zero euros. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a alienação de ações que o Município possui na Globalgarve. -------------  
 

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, 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 quinze minutos do 
dia um de junho 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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