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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 
 
 

Ata da quarta sessão ordinária de 2014 
 

��� 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 
DATA: 30 de setembro de 2014 
INÍCIO: 20:50 horas 
ENCERRAMENTO: 23:26 horas 
 

� 
 

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

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

ENTRAROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO: 
Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
Iládio de Jesus Alves Furtado 
 

� 

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

� 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:50 horas 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS: Tendo sido apresentada por escrito a respetiva 
justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta 
dada pelo Senhor José Hugo Tomás Ferreira, à sessão de trinta de junho de dois 
mil e catorze. ----------------------------------------------------------------------------  

 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi efetuada a seguinte saudação: ----------  
“Faz hoje um ano, que se realizaram as eleições autárquicas, onde o Partido 
Socialista de Aljezur obteve uma grande vitória, para os vários órgãos: Câmara 
Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, 
Odeceixe e Rogil. ------------------------------------------------------------------------  
O Partido Socialista de Aljezur saúda todos os eleitos que fazem parte dos 
diferentes órgãos, pelo empenho e dedicação neste primeiro ano de atividade, 
honrando assim a função para que foram escolhidos. -------------------------------  
Saudamos ainda todos os que em nós confiaram e, que, depositaram a 
responsabilidade nestas equipas de homens e mulheres, para trabalharem em 
prol do Concelho de Aljezur. -----------------------------------------------------------  
Um cumprimento especial, aos membros de outras forças políticas que compõem 
os vários órgãos autárquicos, nomeadamente o Partido Social Democrata e a 
Coligação Democrática Unitária. ------------------------------------------------------  
Uma saudação final e sentida, aos líderes das várias equipas dos vários órgãos, 
nomeadamente, José Amarelinho, Henrique Henriques, João Santos, Carlos 
Vieira e Rui Josué.-----------------------------------------------------------------------  
A todos, continuação de um bom trabalho e saudações Democráticas.” -----------  
 

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 junho de dois mil e catorze, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros. -----------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por maioria, com a abstenção do membro 
José Hugo Ferreira, 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: ------------  
– do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de sete de Julho de dois mil e  
catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara 
Municipal sobre  pedido intervenção urgente do Presidente da Câmara no 
Parque Natural da Costa Vicentina, Ministério do Ambiente e EDP, sobre linha 
de ligação ao projeto de turismo no vale Palheiro. -----------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do CDS-PP, e-mail de dez de julho de dois mil e catorze, 
acusando receção das moções “Contra o encerramento de serviços públicos”, 
“Fundo de Apoio Municipal” e “Saúde em Aljezur”. -----------------------------------   
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de catorze de julho de dois mil e 
catorze, acusando receção da moção “Pela reposição das freguesias”. --------------  
– de Grupo Parlamentar do CDS-PP, e-mail de dezasseis de julho de dois mil e 
catorze, acusando a receção da moção “Alteração da lei setenta e três barra dois 
mil e 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 um de fevereiro e suas alterações – compromissos 
e pagamentos em atraso”. --------------------------------------------------------------  
– do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de dezasseis de julho  de  dois 
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mil e catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara 
Municipal sobre pedido de verificação nos documentos da Câmara sobre postos 
de trabalho que foram requeridos para a piscina, quando esta abriu. -------------   
– de Terras do Infante – Associação de Municípios, e-mail de vinte e um e julho 
de dois mil e catorze, enviando moção de protesto “Pela defesa da Maternidade 
no Hospital do Barlavento. -------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, ofício número trezentos e cinquenta e 
um, de quinze de julho de dois mil e catorze, acusando a receção da moção 
“Alteração da lei setenta e três barra dois mil e 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”. -------------  
– de Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro, ofício número trezentos e cinquenta e 
dois, de quinze de julho de dois mil e catorze, acusando a receção da moção 
“Contra o encerramento de Serviços Públicos”. ---------------------------------------  
– de Presidente da República, e-mail de vinte e dois de julho de dois mil e catorze, 
acusando a receção da moção “Saúde em Aljezur”. -----------------------------------  
– de Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, ofício número 
novecentos e vinte e oito, de catorze de julho de dois mil e catorze, acusando a 
receção das moções “Alteração da lei setenta e três barra dois mil e 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” e “Contra o encerramento de Serviços Públicos”. ----------------------- - 
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de vinte e quatro de julho de dois 
mil e catorze, enviando resposta do Ministério das Finanças sobre o 
encerramento de repartições de Finanças. --------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e 
quatro de julho de dois mil e catorze, acusando a receção da moção relativa ao 
“Fundo de Apoio Municipal”. -----------------------------------------------------------  
– de Presidência da República, e-mail de vinte e oito de julho de dois mil e 
catorze, acusando a receção da moção “Alteração da lei setenta e três barra dois 
mil e 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”. ---------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de trinta de 
julho de dois mil e catorze, acusando a receção da moção “Alteração da lei 
setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro e suas alterações – 
regime financeiro das autarquias locais”. ---------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, faxe de dezoito de agosto de dois mil e 
catorze, acusando a receção das moções “Saúde em Aljezur, “Fundo de Apoio 
Municipal”, “Alteração da lei setenta e três barra dois mil e 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” e “Contra o encerramento de serviços Públicos”. ------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil oitocentos e oitenta 
e um, de vinte e um de agosto de dois mil e catorze, enviando cópia de ofício 
remetido do PNSACV sobre a rede aérea de abastecimento de energia elétrica ao 
Vale Palheiro. ----------------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício três mil trezentos  e  vinte  e  seis,  de 
 vinte de agosto de dois mil  e  catorze,  sobre  o  encerramento  de  serviços,  foi 
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transmitido ao Gabinete do Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional. ---  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício três mil trezentos e setenta e oito, de 
vinte e dois de Agosto de dois mil e catorze, sobre o Fundo de Apoio Municipal, 
foi transmitido ao Gabinete do Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento 
Regional. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício três mil trezentos e trinta e dois, de 
vinte e um de agosto de dois mil e catorze, sobre a diminuição e médicos no 
centro de saúde de Aljezur, foi transmitida ao Gabinete do Ministro da Saúde. ---  
– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício três mil trezentos e setenta e seis, de 
vinte e dois de agosto de dois mil e catorze, informando que a moção sobre a  
alteração da lei setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro – regime 
financeiro das autarquias locais e  da revogação da lei oito barra dois mil e doze, 
de vinte e um de fevereiro – compromissos e pagamentos em atraso,  foi 
transmitida ao Gabinete do Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional.---  
– do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de vinte e sete de agosto de 
dois mil e catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à 
Câmara Municipal, sobre requerimento da Câmara ao Governo de Portugal, 
para obter autorização para contratar dois professores de edução física para a 
piscina e pavilhão, de interesse público. ----------------------------------------------   
 – do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de trinta de agosto de dois 
mil e  catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara 
Municipal, sobre mudança de atendedor automático de chamadas, para 
atendimento normal. -------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número cinco mil quinhentos e vinte e 
um, de dezassete de setembro de dois mil e catorze, enviando resposta a 
requerimento do membro  Hermann Jannsen sobre requerimento da Câmara ao 
Governo de Portugal, para obter autorização para contratar dois professores de 
edução física  para a piscina e pavilhão, de interesse público. ----------------------  
O Senhor Hermann Janssen usou da palavra reiterando a sua opinião acerca da 
necessidade de contratação de dois professores de edução física para a piscina e 
pavilhão municipal.  --------------------------------------------------------------------   
Quanto à resposta proferida pelo Senhor Presidente da Câmara relativamente às 
cartas remetidas pela CDU, acerca de diversos assuntos, designadamente quando 
refere que as mesmas têm uma entoação autoritária, referiu que as mesmas 
foram escritas de uma forma clara e direta, com todo o respeito pela autoridade, 
não havendo qualquer intenção de ser autoritário. Disse ainda não haver 
qualquer intenção por parte da CDU de constranger ninguém, nem tão-pouco a 
Câmara Municipal, pelo que lamenta a interpretação feita por parte do Senhor 
Presidente da Câmara, às propostas da CDU.  ----------------------------------------   
Abordou ainda o facto do Senhor Presidente da Assembleia ter reclamado do 
número exagerado de requerimentos e propostas apresentados pela CDU, tendo 
na altura sugerido que os assuntos fossem tratados diretamente na Câmara. 
Sobre isso disse que, em julho, dirigiu-se várias vezes à Câmara para falar com o 
Senhor Vereador António Carvalho, tentativas falhadas, uma vez que nunca 
conseguiu entrar em contato com ele, nem pessoalmente nem telefonicamente, 
tal como sugeriu, pois ou ele estava ocupado, ou não estava e ninguém sabia 
onde ele se encontrava. Disse ter telefonado durante vários dias, tendo inclusive 
confirmado com a secretária do Senhor Presidente da Câmara que as suas 
mensagens tinham sido transmitidas, mas o resultado foi sempre o mesmo, 
referindo que isto não é bom para o trabalho a desenvolver entre duas pessoas, 
concluindo assim que, ou, o Senhor Vereador António Carvalho não está 
interessado em trabalhar com a oposição, ou não tem respeito pela sua pessoa. 
Posto isto abordou a questão da sinalização na estrada municipal. ----------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia referiu que este é um assunto de fácil 
resolução, uma vez que nada há a inventar. Disse querer garantir que, tanto 
para as bancadas da oposição, independentemente das dificuldades que possam 
surgir, como para a bancada politica com maioria nesta Assembleia, que 
também não tem a vida facilitada, as oportunidades e os deveres sejam iguais 
para todos, pelo que considera ser importante chegar-se a um consenso e 
esclarecer de vez esta situação. Todos os membros que fazem parte desta 
Assembleia foram eleitos para representar a população do Município de Aljezur 
e, para que essa representação possa ser feita da melhor forma é fundamental 
que seja solicitada toda a informação necessária à Câmara Municipal. No 
entanto, para isso há regras e, o que a lei diz é que a forma de contatar a 
Câmara, ou, as Juntas de Freguesia é através da Mesa da Assembleia Municipal. 
Logo, sempre que seja necessário qualquer um de nós ter acesso a algum tipo de 
informação, quer seja por escrito, ou não, isso só tem fundamentação legal 
quando a mesma for solicitada através da Mesa desta Assembleia. Há também a 
hipótese de representarmos os nossos concidadãos, caso se faça parte de alguma 
comissão de trabalho da Assembleia Municipal e, desta forma termos 
representatividade junto de organismos e de entidades. Pois quando um membro 
da Assembleia requer informação, não o pode fazer de uma forma individual, 
mas sim no contexto em que está inserido, em representação deste órgão 
político. Disse ainda ser bom lembrar que, qualquer um dos eleitos, fora desta 
Assembleia Municipal, é um cidadão comum como qualquer outro, não eleito.  --  
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra, começando por congratular 
todos pelo primeiro aniversário deste mandato. -------------------------------------  
Relativamente ao assunto em causa, disse que julgava que o mesmo já tinha sido 
esclarecido, pois já tinha dito que nunca deixaria de responder às questões que 
lhe fossem colocadas, seja por quem for. Disse também ser rigorosamente 
verdade, tudo aquilo que foi dito pelo Senhor Presidente da Assembleia, 
nomeadamente no que diz respeito ao facto de que, a menos que alguém seja 
mandatado pela Assembleia e visado pelo seu Presidente, ocorre que, qualquer 
um dos membros é um cidadão como outro qualquer, fora desta Assembleia 
Municipal. E, um cidadão comum tem tantos, ou mais, direitos que um 
representante da Assembleia Municipal, nomeadamente tem o direito a 
consultar processos assim como a obter informações diversas, entre outros. ------   
Quanto à famigerada carta referida pelo senhor Hermann, nomeadamente 
quanto à primeira questão colocada, referiu que já foi bem claro quando 
esclareceu que a Câmara não está autorizada a contratar. Por acaso, a Câmara 
vai estar autorizada a contratar, mas com sérias limitações, aprovado que esteja 
o novo Orçamento Geral do Estado. Mas, enquanto isso não acontecer, a 
Autarquia vai ter que continuar a trabalhar com serviços em outsourcing. Disse 
que remeteu a esta Assembleia o pedido de parecer vinculativo para prestação de 
serviços, para que hoje possa ser autorizada a referida contratação para que os 
serviços possam funcionar convenientemente nas piscinas municipais. ------------  
Quanto à questão do “tom autoritário”, relembrou o ditado popular “quem não 
se sente, não é filho de boa gente”, referindo que considera que o senhor 
Hermann, enquanto pessoa, não é a pessoa que transmite ser quando se dirige 
ao Presidente da Câmara oficialmente. Considera que, pessoalmente, o Senhor 
Hermann é uma pessoa cordata, educada. Disse também desconhecer o seu 
percurso de vida, que é sem dúvida um percurso muito complicado e muito de 
difícil, o qual respeita imenso e considera que dignifica ainda mais a ideia que 
tem sobre o senhor Hermann. ---------------------------------------------------------  
Apesar disso, referiu que, não pode concordar com o facto de receber cartas da 
forma como recebe, da parte do Senhor Hermann e, não pode ficar agradado 
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quando um deputado desta Assembleia Municipal lhe pede para ele, enquanto 
Presidente da Câmara, pôr o Senhor Vereador António Carvalho “a trabalhar 
dentro das regras”, como se, o Senhor Vereador António Carvalho, de alguma 
forma, não andasse “a trabalhar dentro das regras”, ou tivesse algum tipo de 
conduta pouco recomendável do ponto de vista de questões legais, ou no que diz 
respeito às regras democráticas, de boa educação, de civismo ou das questões 
legais. Salvaguardou o facto do Senhor Vereador trabalhar imenso, ser uma 
pessoa muito empenhada e esforçada que, muitas vezes, para além das tarefas 
que lhe estão incumbidas ainda socorre noutros pontos e noutros sentidos, 
dando sempre o seu melhor em prol da nossa população, tal como todos nós.  ----  
Disse respeitar tudo o que foi dito pelo Senhor Hermann, agora a sua entoação 
menos aprazível, vai só para a forma como estas comunicações são colocadas. ---  
Referiu ainda que há poucos dias telefonou-lhe para pedir desculpas pelo facto 
de ter detetado um erro que a Câmara cometeu, pois o Senhor Hermann veio, 
através de um oficio, relembrar-lhe que havia seis meses que tinha pedido à 
Câmara Municipal uma lista de todos os imóveis da propriedade da Autarquia. 
Pessoalmente, estava convencido que essa resposta já tinha sido dada, mas a 
verdade é que a mesma ainda não tinha remetida, facto que sucedeu de 
imediato. ---------------------------------------------------------------------------------  
Quanto às propostas apresentadas pelo Senhor Hermann, esclareceu não 
desvalorizar as propostas de ninguém, que acha muito bem que ele e a sua força 
partidária trabalhem no sentido de que nas próximas eleições autárquicas 
possam eleger um vereador para a Câmara Municipal, porque isso é bom para a 
cultura democrática, com certeza será bom para a Autarquia e para o Executivo. 
Só que às vezes sente-se confuso e pensa se não haverá aqui uma espécie de 
inversão de papéis, na forma como o senhor Hermann se dirige à Câmara 
Municipal. Disse que o Senhor Vereador Vitor Vicente, eleito pelo PSD, também 
faz propostas, assim como também faz algumas críticas, mas sempre 
construtivas, em relação ao trabalho desenvolvido pela Autarquia, tal como dá 
sugestões e faz reflexões. Mas, tenhamos presente que, a nossa vontade nem 
sempre é acompanhada pela resolução imediata das situações. Exemplo disso é 
que, passado um ano do início deste mandato, a vontade da Câmara era que já 
estivesse a ser desenvolvido o serviço de apoio domiciliário nas Alfambras, nos 
Vales e no Vale da Telha, no entanto isso ainda não foi possível visto à Autarquia 
ainda não ter obtido autorização, por parte da Segurança Social, para iniciar 
este projeto. E este é um exemplo, de entre muitas outras situações que a 
Câmara gostaria de resolver, mas ainda não o conseguiu por isso depender 
também de outras entidades. ----------------------------------------------------------   
– do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de dezoito de setembro de dois 
mil e catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara 
Municipal, sobre o não envio de documentos requeridos pela bancada da CDU, 
em dezanove de Dezembro de dois mil e treze e, carta de lembrança de dois de 
junho de dois mil e catorze sobre as propriedades, das quais a Câmara Municipal 
é proprietária. ---------------------------------------------------------------------------  
– do deputado municipal Hermann Janssen, ofício de dezoito de setembro de dois 
mil e catorze, enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara 
Municipal, referente à tomada de medidas sobre o barulho, nas zonas urbanas à 
volta do Intermarché, SPAR e Minipreço. ---------------------------------------------   
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – A Senhora 
Anadá Gomes disse que a CDU trabalha em equipa e essa equipa é encabeçada 
por um responsável de concelho, que neste caso tanto é responsável de concelho 
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de Aljezur como de Lagos. Disse ainda que é essa pessoa que, na qualidade de 
responsável máximo pela CDU no concelho de Aljezur e, independentemente das 
suas opiniões, redigi todas as moções, envia-as para ela que posteriormente 
reencaminha-as para a Assembleia Municipal.---------------------------------------  
A SENHORA CÂNDIDA MARGARIDA COELHO MARREIROS DE NOVAIS, PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS ---------------------------------------------------------  
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte 
proposta: --------------------------------------------------------------------------------  
“CONTRATAÇÃO DE DOIS TÉCNICOS SUPERIORES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA PARA APOIO ÀS MODALIDADES NO PAVILHÃO MUNICIPAL ---------------  
Considerando a importância do desenvolvimento da prática desportiva no nosso 
concelho, incentivando e motivando as crianças, os jovens, os idosos e a 
população em geral á pratica regular de ginástica e natação. ----------------------  
Considerando as boas condições existentes para a prática das referidas no 
Pavilhão Municipal.---------------------------------------------------------------------  
Considerando a necessidade de pessoal devidamente habilitado para o ensino e 
acompanhamento dos praticantes durante todo ano. -------------------------------  
Os Eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur reunida a 
trinta setembro de dois mil e catorze delibere: ---------------------------------------  
Recomendar à Câmara Municipal de Aljezur, que desenvolva o processo de 
abertura de procedimento concursal para constituição de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para dois técnicos superiores para o 
apoio á prática desportiva no Pavilhão Municipal. ----------------------------------  
Aljezur, vinte e três de Setembro de dois mil e catorze -------------------------------   
Os eleitos da CDU” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Hermann Janssen e Anadá Gomes, contra dos 
membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, 
Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, 
Emanuel de Jesus, José Almeida, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira, 
Rui Josué e a abstenção dos membros Cândia Novais e José Cavaco, rejeitar a 
proposta para contratação de dois técnicos superiores na área da educação 
física para apoio as modalidades no pavilhão municipal. ---------------------------  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentado o seguinte voto de reconhecimento: -------  
“PRÉMIO ECO XXI – DOIS MIL E CATORZE --------------------------------------------  
O Município de Aljezur foi distinguido, mais uma vez, no passado dia dezanove 
de setembro, em Cantanhede, com a Bandeira Verde referente ao galardão 
“Município ECOXXI dois mil e catorze”, numa iniciativa promovida pela 
Associação Bandeira Azul da Europa. -------------------------------------------------  
Inspirado nos princípios subjacente à Agenda vinte e um, o programa visa a 
identificação e o reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade 
desenvolvidas nos municípios através da avaliação das suas prestações em torno 
de alguns temas considerados chave tais, como: Educação Ambiental para o 
Desenvolvimento Sustentável; Sociedade Civil, Emprego; Instituições; 
Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; Resíduos; Mobilidade; Ruído; 
Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território. ---------------------------------  
A receção deste galardão atesta a verificação de mais de cinquenta por cento dos 
vinte e um indicadores defendidos no âmbito deste programa referentes aos 
temas indicados, os quais são avaliados por júri especializado composto por 
representantes de diversas entidades setoriais públicas e privadas nacionais, 
onde esta ano Aljezur, melhorou a pontuação. ---------------------------------------  
Nesse   sentido,  proponho   que   expressemos  um   voto   de   reconhecimento   e 



 
 
 

Sessão de 30/09/2014 

 

 

8 

incentivo, ao executivo do Município e a todos os seus colaboradores, para 
continuarem e apostarem na melhoria das condições ambientais e de 
sustentabilidade, do Concelho de Aljezur. --------------------------------------------  
Aljezur, trinta de setembro de dois mil e catorze. ------------------------------------  
Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur. --------------------------------------  
Manuel Santinhos Cristo.” -------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco sobre a Bandeira Verde, disse terem sido destacados 
alguns aspetos, nos quais ele não se consegue rever, nomeadamente, quanto ao 
emprego, o qual só se consegue com o desenvolvimento, quanto ao ordenamento 
do território, temos a chaga do Vale da Telha, a agricultura é residual, no que 
respeita à mobilidade, não temos o IC quatro e ainda há muitos caminhos por 
asfaltar na imediação das zonas mais urbanas. Disse ainda achar bem que se 
distribuam donativos, mas considera que o Senhor Presidente deve preocupar-se 
em primeiro lugar em tratar das infraestruturas e, depois, se sobrar algum 
dinheiro é que deve preocupar-se com outras coisas. No entanto, fica satisfeito 
por o Município ter ganho este prémio. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que se o Senhor José Cavaco lhe 
perguntar se está satisfeito por o Concelho estar como está, obviamente que lhe 
responderá que não está, mas ontem à noite teve uma satisfação muito grande 
ao ver na internet uma foto antiga de Aljezur e verificar o quanto a vila está 
diferente. No entanto, referiu que é muito bom o Município de Aljezur ter sido 
distinguido com este prémio mais uma vez, pois este reconhecimento é um 
incentivo muito grande para continuarmos a lutar por um maior 
desenvolvimento. É muito bom sabermos que, do muito pouco que temos, já 
somos do melhor que há no nosso País. -----------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que, para si, este documento não é uma 
moção, não é um pedido, não é uma proposta. É, sim, uma informação do PS. Por 
isso, perguntou qual a razão de ser necessário haver uma votação sobre este 
assunto? ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que a observação do Senhor Hermann 
era pertinente, que este documento é para ser apresentado por ele, enquanto 
Presidente da Assembleia e, não, pelo Partido Socialista, por isso o mesmo deverá 
ser apresentado como tal, o que ocorrerá de seguida. -------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos 
Silva, José Hugo Ferreira, Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Maria Emília 
Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel de Jesus, José Almeida, Henrique 
Henriques, João Santos, Carlos Vieira, Rui Josué, Cândia Novais e José Cavaco, 
contra do membro Hermann Janssen e a abstenção do membro Anadá Gomes, 
aprovar um voto reconhecimento e incentivo, ao executivo do Município e a 
todos os seus colaboradores, pela atribuição ao Município do prémio ECO XXI 
dois mil e catorze. -----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram feitas algumas ponderações à 
intervenção do Senhor José Cavaco. Igualmente, abordou a questão do Vale da 
Telha, informando que, na próxima sexta-feira, o estudo prévio do Vale da Telha 
irá ser apresentado à Câmara pela equipa técnica responsável pela sua execução, 
fazendo uma breve explanação acerca do desenvolvimento do processo. Por fim, 
disse registar com alguma impotência o facto de um membro desta Assembleia 
não ter ficado contente com a atribuição deste prémio à Câmara Municipal, 
referindo não saber se é por uma questão processual, se tem a ver com uma 
questão de regimento, mas quando a Câmara aposta no caminho do 
desenvolvimento sustentável, muito particularmente no que respeita ao turismo 
da natureza, acha no mínimo estranho que esta proposta não tenha alcançado a 
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unanimidade desta Assembleia Municipal. -------------------------------------------  
 

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: – A Senhora Anadá Gomes perguntou como é que está a correr o início 
do ano letivo em Aljezur, se não há falta de pessoal e de profissionais em geral? 
Qual o vínculo que os professores de ginástica têm com a Câmara? Se o projeto 
“Feliz Idade” é para decorrer ao longo de todo o ano, ou se tem alguma 
interrupção? E, por último, questionou acerca da lista dos edifícios públicos e 
privados com amianto no Concelho de Aljezur? --------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques perguntou qual o ponto de situação das 
empreitadas do Polis? -------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse querer informar quem não sabe que está a decorrer 
uma alteração ao sistema de rega do Perímetro de Rega do Mira, 
nomeadamente, na parte que se encontra no Concelho de Aljezur, prestando 
alguns esclarecimentos acerca do assunto. Abordou ainda as obras do Polis 
Litoral, fazendo uma apreciação generalizada sobre as mesmas e apresentando 
algumas recomendações. ---------------------------------------------------------------     
O Senhor Hermann Janssen disse querer referenciar aquilo que, do ponto de 
vista da CDU, é considerado positivo no trabalho desenvolvido pela Câmara 
Municipal ao longo deste primeiro ano de mandato, designadamente o facto de 
não ter aceite a implementação de um balcão único; as moções do PS e da CDU 
contra o FAM; a luta para o Serviço de Finanças não sair do Concelho; o facto de 
não se terem verificado cortes nas verbas respeitantes à educação, ao sistema 
social, entre outras coisas. De negativo, tem a apontar o facto de ainda não se 
ter iniciado o apoio domiciliário em Alfambras, Vales e Vale da Telha, pelo que 
pediu que a Câmara faça mais pressão sobre o assunto; a perda verificada no 
nosso património ambiental por causa da praga das palmeiras; a questão das 
estradas, nomeadamente a da Amoreira, pois vai começar a época das chuvas e 
até agora nada foi feito para resolver a situação; o problema do lixo verificado 
em quatro ou cinco pontos do nosso concelho, referindo que este foi um dos 
motivos porque não votou favoravelmente o ponto anterior da Ordem de 
Trabalhos; as obras do Polis, sobre as quais a CDU reclamou várias vezes; o PS 
querer fazer um ninho para as empresas, mas que até agora nada foi feito; que 
foram gastos trinta mil euros para a ligação do cabo de fibra, na Zona 
Industrial, mas que isso ainda não foi realizado; na agricultura, também não 
houve qualquer mudança; as obras de requalificação da vila, que no seu 
entender encontram-se fora da realidade e estragam a vista da vila; o facto de 
quererem construir moradias em banda no terreno do antigo parque de 
campismo, pois considera que o parque de campismo faz mais falta para o 
desenvolvimento do turismo no concelho. No entanto, quis referir que ainda 
faltam mais três anos deste mandato, que a CDU apoiará a Câmara sempre que 
surjam novas ideias que promovam o desenvolvimento do nosso Concelho. -------  
A Senhora Licínia Rodrigues disse ter verificado que no Vale da Telha, ao longo 
deste Verão, se verificou um acréscimo de vivendas onde se encontram instaladas 
as chamadas surf school. Não que veja grande inconveniente nisso, no entanto, 
os utentes utilizam essas casas não só como alojamento mas, também, como 
ponto de diversão noturno, sobretudo. Perguntando se a Câmara tem uma noção 
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de quantas dessas casas estão devidamente licenciadas como alojamento local e, 
qual será o futuro do Vale da Telha se, no futuro, encontrar-se estabelecimentos 
destes porta sim, porta não? -----------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, quanto ao alojamento local, o 
Governo veio tentar acabar com a fuga aos impostos neste setor, porque de facto 
havia muita cama paralela e, este instrumento de alojamento local veio de certa 
forma pôr alguma regra nisto. O problema de facto são os barulhos que estão 
associados a alguns desses alojamentos, onde são desenvolvidas atividades de 
diversão noturna, onde aparentemente são montados e improvisados bares que 
não têm autorização para funcionar. Há muito trabalho da Câmara 
desenvolvido nesse sentido, há entidades competentes para fiscalizar essas 
situações que têm sido reportadas, designadamente a GNR e a ASAE. -------------  
A Senhora Licínia Rodrigues perguntou se não deveria de haver critérios para o 
licenciamento de um determinado número de alojamentos em determinada 
área? -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que quanto a isso, nada está 
determinado pela lei. A verdade é que a figura de alojamento local sempre 
existiu ao longo dos tempos, o problema é que todos os anos, desde a construção 
do Vale da Telha, os proprietários das casas faziam férias durante uma/duas 
semanas e depois disso ou, emprestavam a casa ou, arrendavam-na. Isso era 
uma prática ilegal do ponto de vista da fuga aos impostos, agora é uma prática 
lícita desde que devidamente legalizado. Agora há uma coisa que é curiosa, é 
como é que o Vale da Telha apresenta, do ponto de vista do arrendamento, um 
dos valores mais altos do Algarve. -----------------------------------------------------  
Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Hermann, concorda com o que 
foi dito, claramente que a Câmara e a CDU estiveram lado a lado nestas 
questões, assim como considera muito importante a contribuição da CDU. 
Relativamente às questões que aponta como negativas, disse que também nisso 
se encontram em perfeita sintonia, nomeadamente, quanto à questão do apoio 
domiciliário sobre a qual já aqui se pronunciou. No entanto, há alguns pontos, 
com os quais não concorda e que também o preocupam bastante. Disse não 
perceber como é que o Senhor Hermann se consegue contrariar tanto, nem tão 
pouco essa sua paixão por palmeiras. Pois se, por um lado, consegue dizer que 
está contra a política do betão, por outro, consegue defender uma espécie 
exótica como a palmeira, que nada tem a ver com a flora da nossa região e não é 
uma planta autóctone. Se o Senhor Hermann dissesse que as pessoas que nos 
visitam ficam sensibilizadas e maravilhadas com a urze, com o fel de mato, com 
a esteva ou, até com a palmeira vassoureira, aí, estavam perfeitamente de 
acordo. Agora, tal como o Senhor Hermann disse, a palmeira é uma espécie 
exótica e nós não somos a Califórnia, somos PNSACV. Está bem que para 
algumas coisas somos Parque Natural, mas para outras coisas já não o somos. 
Ou seja, para não se poder construir mais no Vale da Telha, somos Parque. Sabe 
perfeitamente que os Senhores vão votar contra os PP’s do Vale da Telha, tal 
como vão votar contra o PP de Aljezur na sua expansão, pois nesse aspeto são 
muito ambientalistas. Mas depois conseguem defender a introdução de 
palmeiras no concelho de Aljezur. Mas isso é um problema que vos diz respeito. -  
Em relação à questão do lixo, sempre houve, há e continuará a haver de facto 
três ou quatro pontos negativos que a autarquia tem tentado isolar e que 
gostaria de debelar de uma vez por todas, mas continua a ser muito complicado.  
Quanto à fibra ótica, a Câmara já deu o dinheiro, porque já foi acordado com os 
empresários no sentido da obra ser executada. ---------------------------------------  
Relativamente ao parque de campismo municipal, disse não partilhar da opinião 
do Senhor Hermann, porque acha que Aljezur está servido com um parque de 
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campismo e, mais uma vez, diz que deve de facto ser a iniciativa privada a 
trabalhar no sentido de ser promovido mais um parque de campismo. Na sua 
opinião, considera que as Câmaras Municipais não têm vocação para explorar 
parques de campismo. O terreno do Vale da Telha não vai ser utilizado em 
moradias de banda, mas sim em lotes onde poderão ser construídas moradias em 
banda, por força dos lotes que, constituídos de uma forma legal e com direito 
adquirido, facto que a Câmara muito respeita e que muito se empenhará no 
sentido de defender o direito dessas pessoas, pois são lotes que estão em ravinas, 
em linhas de água ou, a montante da barragem e que tiveram que ser 
deslocalizados, pelo que vão passar para o único terreno que é propriedade da 
Câmara Municipal, que é aquele onde estava implantado o antigo parque de 
campismo. -------------------------------------------------------------------------------  
Em relação à questão colocada pelo Senhor José Cavaco, disse considerá-la 
bastante pertinente e útil. Referiu que há uma coisa que o preocupa muito, visto 
que estão a aparecer, cada vez mais, estufas no nosso concelho, nomeadamente, 
na Freguesia de Odeceixe. Como é sabido, o Perímetro de Rega do Mira é uma 
obra da década de sessenta/setenta do século passado e, obviamente que tem que 
ter o seu aproveitamento. Quanto à bondade deste novo bloco de rega que está a 
ser feito, disse não ter dúvidas que de facto é uma forma mais eficiente de 
controlar a água, mas preocupa-o que, em pleno PNSACV, estamos de alguma 
forma a promover e ser apologistas de uma política de agricultura intensiva. 
Disse também estar preocupado com o facto de que a maior parte das empresas 
que estão ligadas a este setor são estrangeiras, muito particularmente no 
Concelho de Odemira mas que já começam a ramificar também no Concelho de 
Aljezur e, que, nos seus países de origem produzem de uma forma bio e, cá, vem 
produzir de uma forma intensiva. Pensa que é neste aspeto que se deve bater o 
pé, visto que “a bota não bate com a perdigota”. Como é que um Parque Natural 
pode jogar aqui com uma agricultura intensiva em pleno coração do PNSACV? 
Julga que há muito que esclarecer quanto a isto, porque, por exemplo, 
continuamos a ter um grande constrangimento quanto à ampliação de um 
turismo rural, mas depois fazem este tipo de obra megalómana, que é uma 
grande charca. Aqui, parece que a agricultura e o ambiente estão de costas 
voltadas. ---------------------------------------------------------------------------------  
Acerca das empreitadas do Polis Litoral, primeiro decorrerão as correções 
daquilo que foi mal feito para, só depois, as empreitadas prosseguirem. Disse 
que, tanto as empreitadas do Rogil como a empreitada da Arrifana já foram 
retomadas. ------------------------------------------------------------------------------  
Finalmente, respondendo às questões da Senhora Anadá Gomes, disse que a 
autarquia tem uma ideia do número de edifícios públicos que contém amianto, 
tanto dos que são propriedade da autarquia como dos que pertencem a 
instituições, relativamente aos edifícios de particulares, não têm essa perceção 
visto ser difícil, pois há muita edificação dispersa por esse concelho fora. No 
entanto, é intensão da autarquia sensibilizar as pessoas para essa questão. 
Relativamente ao projeto “Feliz Idade”, disse que o mesmo é um projeto piloto, 
que vai ter a sua avaliação dentro de pouco tempo. Tudo leva a crer que seja 
para levar a todas as outras freguesias e que, só ocorrerá paragens se, por 
ventura, houver essa necessidade por parte das educadoras, nomeadamente para 
gozo de férias. Ou, porventura, durante o Verão altura esta em que as pessoas 
estão menos apetentes. Informou que a Câmara tem apenas um professor de 
ginástica nos seus quadros. Todos os outros professores ou técnicos que já se 
encontram a trabalhar na autarquia, ou, que venham a trabalhar, têm um 
vínculo de outsourcing. Isto, enquanto a Câmara não estiver autorizada a fazer 
contratações. Relativamente ao início do ano letivo, esclareceu que a partir de 
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amanhã tudo estará estabilizado, ou seja, os professores que faltavam já foram 
colocados. Disse que houve imensas dificuldades no início do ano letivo, 
nomeadamente com o pessoal não docente do Ministério da Educação, uma vez 
que, independentemente de se verificarem aposentações por parte de algum 
desse pessoal, o Ministério da Educação não autoriza novas contratações, para 
substituir essas pessoas. Se não fosse a Câmara Municipal a fazer uma grande 
ginástica no sentido de suprir essa dificuldade, articulando entre os seus 
funcionários e os POC’s, através do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional. -----------------------------------------------------------------------------  
Outra questão, com a qual disse comungar da opinião do Senhor Hermann e, em 
parte, da opinião do Senhor Vereador Vitor Vicente, é que durante as duas 
últimas semanas do Verão houve um pico em que foi muito difícil, visto nesta 
altura se verificar um elevado aumento da população mas, que, no essencial 
foram ultrapassadas de imediato. É intenção da autarquia tomar todas as 
medidas para evitar que isso volte a acontecer no próximo ano. -------------------  
A Senhora Licínia Rodrigues disse ter ouvido dizer que a Algarve Dois se 
encontrava com dificuldades financeiras, pelo que questionou acerca da 
Urbanização do Espartal. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Rui Josué perguntou se, na zona da Samouqueira, o Polis vai fazer a 
vedação junto à falésia onde estão a decorrer as obras? Quanto à Praia da 
Barradinha, disse ter ido ver as obras que ali estão a ser feitas e ficou um pouco 
desmotivado com aquilo que observou, pois os lugares de estacionamento vão ser 
reduzidos e julga que a obra, no seu contexto, vai provocar muito 
descontentamento na população. -----------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que o Senhor Presidente não respondeu à sua 
questão acerca das estradas de Aljezur. Comentou o facto do Senhor Presidente 
ter dito que as palmeiras são uma espécie exótica. Quanto à questão do amianto, 
perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se apenas tinha sido feita uma lista 
dos edifícios públicos, visto que na sua proposta também tinha sido solicitada 
uma lista dos edifícios privados e que a Câmara falasse com todos os 
proprietários. Pois caso seja feita apenas uma lista dos edifícios públicos, a 
Câmara está a fazer precisamente aquilo que o Governo manda. ------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que, em relação à questão do Espartal, 
queria dizer que o Plano de Pormenor do Espartal já está aprovado e que, 
naquele caso concreto, há um promotor como é do conhecimento de todos, que é 
a Algarve Dois. Referiu que aproveitava a oportunidade para esclarecer que, 
outrora, passaram-se situações que não deveriam ter sucedido. Com o Espartal o 
que aconteceu, há relativamente pouco tempo, foi que a Câmara reuniu com os 
proprietários da Algarve Dois, disse-lhes ter conhecimento que estavam a passar 
por dificuldades económicas, visto não estarem a conseguir vender aquilo que 
estavam a construir. Foi-lhes transmitido também que, de acordo com o 
contrato de planeamento assinado, já deveriam ter constituído e construído os 
novos arruamentos por troca das zonas non aedificandi que passaram a ser 
urbanizáveis. Que já deveria ter sido feita a ligação dos esgotos à ETAR dos Vales 
e que, futuramente, servirá também o Vale da Telha, assim como o reservatório 
de água de acordo com o planeado. E, por não terem feito nada disso, a Algarve 
Dois viu-se na contingência de ter que hipotecar mais lotes em nome da Câmara 
Municipal, que ascenderam a cerca de três milhões de euros, pela não realização 
destas infraestruturas que eram da sua responsabilidade. Claro que isto 
acentuou as dificuldades financeiras da empresa, mas a Câmara é que não se 
pode compadecer com isso, porque já basta o que basta em relação à Rosalinda, 
ao Vale da Telha, etc. -------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão da Praia de Odeceixe colocada pelo Senhor José Cavaco, 
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esclareceu que a Polis já tinha adjudicado três empreitadas com vista ao 
desassoreamento das fozes dos rios da Amoreira, Bordeira e Odeceixe. Acontece 
que, uma forma espontânea, a foz de cada um destes rios acabou por ser 
desobstruída. Na altura, temeu-se que isto não acontecesse e as empreitadas 
foram lançadas com caráter de urgência, com a particularidade de em Odeceixe 
ocorrer também a reposição do areal e a colocação de paliçadas. Dizem os 
técnicos da APA Algarve que estas empreitadas vão ficar resguardadas até à 
próxima Primavera, uma vez que condições meteorológicas adversas vêm aí no 
Inverno que se avizinha e a foz do rio pode voltar a assorear novamente. A 
previsão é que, eventualmente, este Inverno seja tão ou mais violento do ponto 
de vista da dinâmica das marés e da força das águas do mar. ----------------------  
Em relação às estradas, disse que esta questão também se encontra na lista de 
trabalhos a executar, como é óbvio. Voltando ao tema das palmeiras, explicou 
que não tinha dito que o eucalipto não é uma espécie invasora ou, tão pouco, 
que seja desejável no nosso concelho. Sugeriu ao Senhor Hermann que 
experimentasse a dizer a camaradas seus, que tenham eucaliptais, para 
cortarem os eucaliptos e não voltarem a receber nem mais um cêntimo pela 
venda dos mesmos, ou, então que, todo o dinheiro que receberem pela sua venda 
seja doado a uma organização não-governamental ou, a uma instituição de 
solidariedade social. Independentemente de estar a brincar com a situação, de 
não simpatizar com palmeiras e de concordar com o facto de que a florestação 
com eucalipto não é desejável, não podemos esquecer que o eucalipto, de alguma 
forma, também contribui para a economia local, quer se queira ou não. ----------  
Quanto a ser feito um levantamento de todas as casas privadas que ainda sejam 
alvo de amianto, isso é um trabalho moroso e muito difícil, mas obviamente que 
irá ser feito ainda que à nossa maneira e paulatinamente. O mais importante 
agora é passar essa mensagem à população o quanto antes. -----------------------  
Disse ainda ter lido uma informação não muito correta num dos boletins 
informativos da CDU que são distribuídos pela população, esclarecendo que não 
foi por insistência da CDU que a Câmara decidiu dar um subsídio aos Bombeiros 
Voluntários de Aljezur, para que procedessem à substituição da cobertura do seu 
Quartel, nem tão pouco foi por insistência da CDU que a autarquia começou a 
substituir os telhados de amianto das edificações municipais ou, da Santa Casa 
da Misericórdia, logo que isso seja solicitado. Quanto muito, diga que essa foi 
uma ação conjunta da Câmara e da Assembleia Municipal. ------------------------  
O Senhor José Cavaco disse frequentar a Praia de Odeceixe desde os seus 
três/quatro anos e que ao longo de todo este tempo tem assistido à sua 
destruição. Em determinada altura, apareceu alguém que começou a tratar 
daquilo com muita facilidade e desde então nunca mais houve problemas. Por 
outro lado, considera que a prevenção deve sempre antecipar os problemas. 
Disse que tal como está, se vier uma cheia a praia desaparece e não há dinheiro 
que chegue para repor o areal. Salientou ainda outras situações que deveriam 
ser levadas em conta, por forma a minimizar eventuais danos.---------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que aquilo que critica, é quando tem que 
criticar e acha que tem que fazer alguma crítica. Em relação àquilo que 
considera dinheiro mal gasto, faço-o em relação aos outros, mas também ponho-
me no lugar dos outros quando essas coisas ocorrem, ou podem vir a ocorrer 
connosco e também o censuro. Isto porque, durante a sua intervenção viu a 
reação do Senhor Cavaco, como que a dizer: “não, a reposição deveria ser feita 
já”, “não, deveria ser resolvida já a questão do areal”, “não, deveria ser feita já a 
desobstrução”. Quanto a isto, disse que o Estado Português anda a gastar 
milhares de euros, para não dizer milhões, e que está para perceber até quando é 
que vai ser possível gastar estes milhões em recarregamentos artificiais de areia 
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nas praias mais in, naquelas que são frequentadas pelos ricos. Perguntando-se 
até quando é que vai ser possível sustentar uma praia como a Costa da Caparica. 
Portanto, aquilo que critica nos outros, critica também agora aqui. ---------------  
Relativamente aos trabalhos que estão a ser feitos na Freguesia do Rogil, foram 
sempre entendidos no sentido de evitar cargas sobre a falésia, regrar algum 
estacionamento existente, porque ali não estamos a falar de praias. Quando o 
POC Sines/Burgau for revisto, pensa que nessa altura haverá condições de serem 
classificadas uma ou duas praias, nomeadamente o Vale dos Homens, a 
Samouqueira, a Barradinha. Atualmente, estes locais não estão classificados 
como praias. O que está ali a ser feito agora, são de facto medidas corretivas no 
sentido de defender as pessoas e as arribas. ------------------------------------------  
 

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 

APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO NÚMERO DOIS MIL E QUINZE BARRA DOIS 
MIL E TREZE – AUDITORIA AO MUNICÍPIO DE ALJEZUR – URBANISMO E 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO: – Foi presente o Relatório número dois mil e 
quinze barra dois mil e treze – Auditoria ao Município de Aljezur – Urbanismo e 
Ordenamento do Território, da Inspeção Geral de Finanças bem como a resposta 
da Câmara Municipal sobre a referida Auditoria.------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara fez uma breve explanação acerca do presente 
assunto, prestando os devidos esclarecimentos. --------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE 
ALJEZUR – PARECER TÉCNICO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS, RELATIVO 
AO PRIMEIRO SEMESTRE DE DOIS MIL E CATORZE: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e três 
de setembro 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. ------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL IRS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e três de setembro 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 José Cavaco disse que para um princípio não está nada mal. ------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, sobre a participação 
variável do IRS, através da qual não prescinde, como receita municipal dos três 
por cento da participação variável do IRS conforme previsto na Lei das Finanças 
Locais.------------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS – FIXAÇÃO DE TAXA PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte e três de setembro de dois mil e catorze, a  qual  fica  arquivada 
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em pasta própria. -----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que no ponto anterior a CDU tinha votado 
favoravelmente, porque no caso do IRS, quem ganha mais, paga mais. Neste 
caso, a situação é diferente, pois a taxa do IMI é paga por todos, quer sejam 
reformados, quer sejam pessoas mais, ou menos, abastadas. Quanto aos 
cinquenta por cento que a Câmara tem que pagar agora, sugeriu ao Senhor 
Presidente que agradecesse aos seus camaradas das outras Câmaras do PS, visto 
que o PS tem a maioria das Câmaras do País. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar com a justificação do Senhor 
Hermann, no entanto, pediu-lhe que fizesse outro exercício. Julga que o Senhor 
Hermann parte do princípio que não há Câmaras CDU que vão precisar nem de 
PAEL, nem precisaram de PAEL, nem precisaram de FAM. E isso não é verdade, 
há Câmaras CDU que vão beneficiar com o nosso dinheiro, ou seja, não são só as 
Câmaras PS. São as Câmaras PS, são as Câmara PSD e são as Câmaras CDU, que 
andaram a viver à grande e à francesa. Sugeriu ainda ao Senhor Hermann que 
pensasse também no papel dos autarcas da CDU que, em circunstâncias 
análogas às dele, noutros Concelhos, estão a defender rigorosamente o contrário 
daquilo que ele agora aqui está a dizer. E, quer uns, quer outros, estão a 
defender as populações. Obviamente que, para o Senhor Hermann é muito fácil 
votar contra a proposta da Câmara, uma vez que a Câmara de Aljezur não têm 
desequilíbrio financeiro. ----------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos contra dos membros Anadá Gomes e Hermann Janssen, aprovar a 
proposta apresentada pela Câmara Municipal, em que se fixa em zero vírgula 
quatro por cento, a taxa a aplicar sobre os prédios urbanos a que se refere a 
alínea c), do artigo centésimo décimo segundo, do Código do Imposto Municipal 
sobre Imóveis, taxa esta a cobrar em dois mil e quinze. -----------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA COMPARTICIPAÇÃO AO 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR – REFEIÇÕES SERVIDAS EM 
REFEITÓRIOS ESCOLARES AOS ALUNOS DOS JARDINS DE INFÂNCIA E DAS 
ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO, NO ANO LETIVO DE 
DOIS MIL E CATORZE/DOIS MIL E QUINZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e três de 
setembro 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. ------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a de assunção de compromissos plurianuais para comparticipação ao 
Agrupamento de Escolas de Aljezur – refeições servidas em refeitórios escolares 
aos alunos dos Jardins de Infância e das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino 
Básico, no ano letivo de dois mil e catorze/dois mil e quinze. ----------------------- - 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TÉCNICOS 
DE NATAÇÃO: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de vinte e três de setembro de dois mil e catorze, a 
qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------------------------  
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Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que o Senhor Presidente tinha referido que a 
Câmara Municipal não tem dívidas. Como está bem informado, disse ter 
conhecimento que as Câmaras sem dívidas podem também contratar pessoas no 
interesse público, sugerindo que a Câmara proceda à contratação de duas 
pessoas. Teceu ainda alguns comentários acerca do presente assunto. ------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a questão do interesse público tem 
muito que se lhe diga. Esclareceu que, enquanto Presidente de Câmara, fez isso 
com vista à contratação de um coveiro. Invocou o interesse público, visto que a 
Câmara só tem dois coveiros, um dos quais encontra-se incapacitado e vai ser 
aposentado. No entanto, o interesse público não pode ser invocado em vão, 
nomeadamente, em atividades lúdicas para a população. As áreas do interesse 
público podiam ser aludidas em termos de operariado ou, em casos de assistentes 
operacionais para a educação. ---------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a assunção de compromissos plurianuais para prestação de serviços – 
técnicos de natação. --------------------------------------------------------------------  
 

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 vinte e três horas vinte e seis 
minutos do dia trinta de setembro 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. ----------------------------------------------------------------------  
 
 

� � � 
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 
 


