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ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR 
 
 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2015 
 

��� 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 04 de setembro de 2015 

INÍCIO: 20:50 horas 

ENCERRAMENTO: 21:10 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, Iládio de Jesus Alves Furtado, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, 
Johannes Alexander Schydlo, José Almeida da Silva, Américo Martins de Novais, 
José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, João Paulo da 
Encarnação dos Santos e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Anadá de Filipitsch Gomes, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Francisco dos 
Santos Sérgio e Carlos Manuel Rosa Vieira 
 

� 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Lucas Gonçalves – Vice-Presidente e Maria de Fátima Gomes Abreu 
Neto da Silva – Vereadora 
 

� 

 

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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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
QUARTA ALTERAÇÃO DO PDM DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e oito de agosto 
de dois mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------  
Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi esclarecido que este assunto voltou a 
ser presente nesta Assembleia, visto ter sido detetada uma incorreção na ata da 
Assembleia Municipal sobre a quarta Alteração do PDM de Aljezur, na sequência 
da deliberação de Câmara de quatro de agosto do corrente ano, em que 
inequivocamente mencionava “Alteração Simplificada do PDM de Aljezur”, 
quando deveria ter sido mencionado “Alteração do PDM de Aljezur”. --------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a quarta alteração ao PDM de Aljezur. --------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL – TURISMO EM 
ESPAÇO RURAL – MONTE DO CARDAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA: – Pela 
Mesa foi lido o requerimento apresentado por Carla Alexandra de Jesus da Silva 
de Freitas Simões, na qualidade de sócia gerente da empresa Monte do Cardal, 
Sociedade Unipessoal, Limitada, datado de vinte e dois de junho de dois mil e 
quinze, solicitando que a Assembleia Municipal reconheça o interesse público 
municipal referente a uma unidade turística de Turismo em Espaço Rural, 
designada Monte do Cardal – Casas de Campo, sita em Monte do Cardal – 
Odeceixe. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia procedeu à introdução do presente assunto, 
informando da urgência deste assunto em ser analisado nesta Assembleia, 
passando de imediato o uso da palavra ao Senhor Vice-Presidente da Câmara. ---  
Pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara foi feita uma breve explanação sobre o 
presente assunto e prestados os devidos esclarecimentos acerca da necessidade 
do mesmo ser presente nesta Assembleia Municipal. --------------------------------  
O Senhor José Cavaco usou da palavra abordando alguns aspetos relacionados 
com toda a burocracia que envolve estes processos, neste caso concreto o pedido 
já foi feito há cerca de dois meses. Referiu que a Câmara é muito rigorosa no que 
diz respeito à apreciação dos projetos dos empreendedores, especialmente no que 
respeita a obras particulares, no entanto, isso não acontece no respeitante a 
obras públicas, como é o caso das obras do Polis. Disse ainda ser necessário que 
se desenvolva uma estratégia de desenvolvimento que abranja todos os casos 
deste género, onde naturalmente deve ser privilegiado o turismo, no sentido de 
apoiar o desenvolvimento, a criação de postos de emprego, mas principalmente 
com vista a que estes assuntos não tenham que ser analisados casuisticamente. 
Abordou ainda a situação que ocorreu aquando do processo do Guincho. ---------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que as questões colocadas pelo 
Senhor José Cavaco, prendem-se com gestão e poderão ser analisados noutra 
altura mais propícia. Referiu que, neste caso concreto e tal como esclareceu no 
início, considerou que o mais oportuno foi trazer o assunto a esta sessão 
extraordinária, dada a urgência da empresa em obter esta declaração, a qual se 
prende com os trâmites legais. Referiu ainda que este assunto apenas chegou aos 
serviços da Assembleia há pouco mais de uma semana, tendo sido feito aquilo 
que foi possível. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais disse que deveria haver um regulamento que 
definisse aquilo que é uma declaração de interesse municipal, pois a definição 
que tem conhecimento diz respeito a qualquer situação que surja em benefício 
das populações, ou de parte delas, no entanto isto é genérico. ----------------------  
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O Senhor Presidente da Assembleia disse entender a opinião do Senhor Américo 
de Novais, no entanto, isso tem a ver com a gestão que vem a ser desenvolvida 
pelas autarquias, que aos poucos tem vindo a ser atualizada. A gestão de uma 
Câmara Municipal é dinâmica e, não, estática. Logo tem que ir-se adaptando a 
realidade da nossa sociedade, mas quem tem a obrigação de promover essa 
adaptação são todos os autarcas eleitos pela população do Município. ------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento de interesse municipal da unidade turística de 
Turismo em Espaço Rural, designada Monte do Cardal – Casas de Campo sita em 
Monte do Cardal – Odeceixe, em nome de Monte do Cardal, Sociedade 
Unipessoal, Limitada. -------------------------------------------------------------------  
 

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 uma horas e dez 
minutos do dia quatro de setembro de dois mil e quinze, 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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O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 
 
 

 
 


