
1 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR    
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CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Anadá de Filipitsch 
Gomes, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José 
Almeida da Silva, Pedro Miguel Ferreira Silva, José de Oliveira Cavaco, Américo 
Martins de Novais, Henrique Manuel Ramos Henriques, João Paulo da 
Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires Josué 
Guerreiro 
 

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

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Licínia Mendes Rodrigues e Anadá de Filipitsch Gomes  
 

� 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, 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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TOMADA DE POSSE: - Foi empossado o António Manuel da Silva Bravo, 
portador do cartão de cidadão número cinco milhões sessenta e nove mil 
oitocentos e vinte e nove zero ZZ três, válido até vinte e três de abril de dois mil e 
dezassete, em substituição do Senhor Francisco dos Santos Sérgio, eleito pelas 
listas da CDU-Coligação Democrática Unitária, que renunciou ao mandato. -----  
 

PERÍODO DE 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 setembro de dois mil e dezasseis, tendo sido 
dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros Emanuel Marreiros e António Bravo, por não terem estado presentes 
na sessão. --------------------------------------------------------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  
– de Assembleia Municipal de Lagos, circular número trezentos e vinte e dois, de 
dez de outubro de dois mil e dezasseis, enviando a moção “Melhores condições 
para prestação de cuidados de saúde no Hospital de Lagos, Centro de Saúde de 
Lagos e Extensões de saúde”. -----------------------------------------------------------    
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e 
quatro de outubro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre 
as demolições na Praia do Monte Clérigo. --------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e 
quatro de outubro de dois mil e dezasseis, enviando pergunta ao Governo sobre a 
recusa de prestação de informação pela Agência Portuguesa do Ambiente à 
Associação Praia do Monte Clérigo. ---------------------------------------------------  
– de Hermann Hans Janssen, ofício de trinta e um de outubro de dois mil e 
dezasseis, apresentando algumas preocupações sobre a limpeza na ribeira de 
Aljezur, recolha de lixo, reparação de ruas e estradas e sobre o funcionamento 
das piscina municipal. ------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pela CDU-
Coligação Democrática Unitária foram apresentadas as seguintes moções: -------  
“QUARENTA ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS ---------------------  
Comemoram-se em dois mil e dezasseis os quarenta anos das primeiras Eleições 
Autárquicas. -----------------------------------------------------------------------------  
A Revolução de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, desencadeada pelo 
Movimento das Forças Armadas (MFA), culminando uma longa e heroica luta, 
pôs fim a quarenta e oito anos de ditadura fascista e realizou profundas 
transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou 
direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. ------------------------   
O vinte e cinco de Abril, entre outras conquistas, deu aos portugueses a 
possibilidade de participarem e intervirem na resolução dos problemas locais, e a 
capacidade de eleger e ser eleitos para os órgãos das autarquias locais. -----------  
A doze de Dezembro de mil novecentos e setenta e seis, no seguimento dum 
intenso e fecundo trabalho realizado com uma ampla participação popular, 
pelas comissões administrativas dos municípios e freguesias, criadas logo a 
seguir ao vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro realizaram-
se em Portugal as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, nos 
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trezentos e quatro municípios e quatro mil e trinta e quatro freguesias então 
existentes. -------------------------------------------------------------------------------  
O Poder Local Democrático constitui uma das mais significativas transformações 
democráticas operadas com o 25 de Abril. Parte integrante do regime 
democrático e do seu sistema de poder, é amplamente participado, plural, 
colegial, democrático e dotado de autonomia administrativa e financeira. Está 
consagrado na Constituição da República Portuguesa. ------------------------------  
O Poder Local Democrático afirmou-se, operando profundas transformações 
sociais, com importante intervenção na melhoria das condições de vida das 
populações e superando enormes carências, incluindo na resolução de problemas 
que excedem em larga medida as suas competências. --------------------------------  
Indiferente à importância que o Poder Local representa para as populações e 
para a resolução de muitos dos seus problemas, os sucessivos governos têm 
prosseguido o ataque ao Poder Local, à sua autonomia e a elementos essenciais, 
com destaque para os obstáculos ao processo da regionalização, ainda por 
concretizar apesar de consagrado na Constituição, as consecutivas alterações ao 
regime jurídico e financeiro das autarquias e ultimamente o contestado processo 
de extinção e fusão de freguesias. -----------------------------------------------------  
As comemorações dos quarenta anos das primeiras eleições autárquicas, devem 
ser um momento para afirmar a importância e o papel do Poder Local 
Democrático, e o que representa como espaço de afirmação e realização de 
direitos e aspirações populares. --------------------------------------------------------  
Um momento de convergência e unidade dos democratas, em defesa do Poder 
Local Democrático e dos valores de Abril, consagrados na Constituição da 
República. -------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, a Assembleia municipal de Aljezur reunida a dezanove de 
Dezembro dois mil e dezasseis, delibera: ----------------------------------------------  
Um. Saudar as primeiras eleições autárquicas, realizadas a doze de Dezembro de 
mil novecentos e setenta e seis, e as transformações económicas, sociais e 
culturais operadas pelo Poder Local Democrático ao longo destes quarenta anos.  
Dois. Reclamar para as autarquias locais, a autonomia e os meios necessários 
para responder às necessidades e anseios das populações e do desenvolvimento 
local, assim como a reposição de freguesias, conforme a vontade das populações 
e dos órgãos autárquicos e a criação das regiões administrativas, conforme 
consagrado na Constituição da República Portuguesa. ------------------------------  
Três. Enviar esta moção: ---------------------------------------------------------------  
Ao Governo da República. --------------------------------------------------------------   
À Assembleia da República. ------------------------------------------------------------  
A todas as Camaras e Assembleias Municipais do Algarve. --------------------------  
Aos Órgãos da Comunicação Social. ---------------------------------------------------  
Aljezur dezanove de Dezembro de dois mil e dezasseis.” -----------------------------  
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco foi feita uma breve explanação acerca do presente 
assunto, nomeadamente quanto às alterações substanciais que se verificaram ao 
longo destes quarenta anos, após as eleições autárquicas, mas também quanto 
aquilo que ainda há por fazer. ---------------------------------------------------------   
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Manuel Cristo, José Carlos Silva, José Hugo 
Ferreira, José da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel de 
Jesus, José da Silva, Pedro Silva, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira, 
Rui Josué e António Bravo, contra do membro Américo de Novais e a abstenção 
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dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, aprovar a moção “Quarenta anos das 
primeiras eleições autárquicas”. -------------------------------------------------------  
 

“DEMOLIÇÕES NA PRAIA DO MONTE CLÉRIGO --------------------------------------  
O Plano da Praia do Monte Clérigo, parte integrante do Programa para a Orla 
Costeira Odeceixe-Vilamoura (POC-OV), prevê a demolição de trinta e oito 
estruturas, das quais trinta e cinco habitações particulares. -----------------------  
No referido Plano, as habitações indicadas para demolição inserem-se em Faixas 
de Salvaguarda para Terra ou em Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso. ----  
Há centenas de edificações (habitações particulares, empreendimentos turísticos 
e estabelecimentos comerciais) entre Odeceixe e Vilamoura que se encontram 
situados em Faixas de Salvaguarda para Terra - Níveis I e II. Apenas quinze 
estão sinalizadas para demolição, das quais nove se situam em Monte Clérigo. ---  
Entre Odeceixe e Vilamoura há ainda centenas ou mesmo milhares de imóveis, 
inclusive ruas inteiras, em Faixas de Salvaguarda em Litoral Arenoso – Níveis I e 
II. Prevê-se a demolição de vinte e três desses imóveis, dos quais vinte e um se 
situam em Monte Clérigo. --------------------------------------------------------------  
Surpreendentemente, há ainda em Monte Clérigo habitações, cuja demolição 
está prevista no POC-OV, que não se inserem em qualquer destas faixas. ----------  
Tal concentração de demolições em Monte Clérigo não deixa de causar 
perplexidade. ----------------------------------------------------------------------------  
Não serão razões relativas à segurança das populações, já que nunca houve 
inundações em Monte Clérigo. Nem aquando da tempestade “Hércules”, em 
janeiro de dois mil e catorze, uma das piores das últimas décadas, a água chegou 
às casas, já que o perfil da própria praia encaminha o mar pela ribeira adentro.  
Nem serão razões de ordem ambiental, já que ao longo da costa abrangida pelo 
POC-OV há extensas zonas para as quais não estão definidos Planos de Praia e, 
por conseguinte, não são definidas faixas de salvaguarda, deixando de fora 
inúmeras construções cujo impacto ambiental não será, com certeza, inferior ao 
das construções da Praia do Monte Clérigo. ------------------------------------------  
Que razões justificarão, então, tantas demolições em Monte Clérigo? -------------  
A este propósito, lembramos que em maio de dois mil e quinze o Grupo 
Parlamentar do PCP questionou o anterior Governo sobre o anúncio, por parte 
de uma empresa de mediação imobiliária, da venda, por dez milhões de euros, de 
um terreno de trezentos e onze hectares na zona envolvente da Praia do Monte 
Clérigo com projeto para três hotéis, duzentas moradias, duzentos apartamentos 
e um campo de golfe (pergunta número mil quinhentos e sessenta e quatro 
/XII/quarta). Na sua resposta, o anterior Governo afirmou desconhecer qualquer 
pretensão de implantação de um empreendimento com estas caraterísticas na 
Praia do Monte Clérigo, mas é um facto que o referido anúncio foi feito em dois 
mil e quinze e atualizado recentemente, refletindo uma intenção clara do 
proprietário deste terreno de o destinar à construção de um empreendimento 
imobiliário/turístico de grande dimensão. --------------------------------------------  
Não deixa de ser perturbadora a coincidência entre uma tal concentração de 
demolições na Praia do Monte Clérigo e as intenções de implementar nessa praia 
um empreendimento imobiliário/turístico de grandes dimensões. ------------------  
Assim não se justifica que o Governo mantenha que a esmagadora maioria das 
demolições de habitações previstas no Programa para a Orla Costeira Odeceixe-
Vilamoura se concentre na Praia do Monte Clérigo. ---------------------------------  
Pelo exposto, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur 
reunida no dia dezanove de Dezembro delibere: --------------------------------------  
Um. Manifestar a completa discordância e protesto contra a intenção do 
Governo proceder á demolição das trinta e oito estruturas entre elas trinta e 
cinco habitações na Praia do Monte Clérigo. -----------------------------------------  
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Dois. Solicitar á Associação Portuguesa da Ambiente o relatório de ponderação 
do POC-OV. ------------------------------------------------------------------------------  
Três. Enviar esta moção á Câmara Municipal, Presidente da República, Primeiro- 
Ministro, APA, Grupos Parlamentares e Comunicação Social. -----------------------  
Aljezur, dezanove de Dezembro de dois mil e dezasseis. ------------------------------   
Os Eleitos da CDU.” ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se estava planeada a construção de um 
empreendimento turístico de grande dimensão na Praia do Monte Clérigo? ------  
O Senhor António Bravo disse ser essa a informação que tinha. --------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros José Cavaco e António Bravo aprovar a moção 
“Demolições na Praia do Monte Clérigo”. ---------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou se as construções que estavam em causa são as 
que foram edificadas depois do “25 de Abril”? ----------------------------------------  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte moção: --------------------------  
“EM DEFESA DO NOVO HOSPITAL CENTRAL DO ALGARVE -------------------------  
O Algarve tem vindo a ser confrontado com alegadas decisões por parte do 
Ministério da Saúde – e reforçadas pelo Presidente da Administração Regional de 
Saúde do Algarve (ARS Algarve) -, veiculadas pela comunicação que apontam 
para a extinção do Centro Hospitalar do Algarve, EPE (CHA) que, ao invés de 
pacificarem os problemas com que a população e os profissionais se debatem, 
causaram mais controvérsia entre os intervenientes. --------------------------------  
Como é do conhecimento público, desde dois mil e doze que os serviços de saúde 
da região sofreram uma acentuada degradação, em particular na área da 
urgência/emergência, com a desqualificação dos serviços regionais do INEM e 
com a implementação de políticas economicistas, que levaram à continua 
degradação dos cuidados de saúde hospitalares, motivando a saída de 
profissionais muito qualificados para o setor privado, a redução da atividade 
produtiva cirúrgica, o aumento do tempo de espera para consultas e cirurgias e 
o aumento do número de pacientes enviados para o programa de recuperação de 
lista de espera cirúrgica. ---------------------------------------------------------------  
A opção do Governo da República em criar em dois mil e doze, o Centro 
Hospitalar do Algarve, plasmado no decreto-lei número sessenta e nova barra 
dois mil e treze de dezassete de maio, inseria-se nessa política, tendo como 
objetivo permitir uma redução de custos calculados à época em cinquenta 
milhões de euros, melhorar a prestação de cuidados de saúde e reduzir as listas 
de espera. Decisão suportada por um estudo elaborado pela ACSS, IP e pela ARS 
Algarve, conforme informação do Senhor Presidente da ARS Algarve, na audição 
promovida pela Comissão Parlamentar de Saúde em quinze de maio de dois mil e 
treze. -------------------------------------------------------------------------------------  
Em maio de dois mil e treze, entendeu o PS Algarve através dos seus deputados 
questionar o Governo acerca do referido estudo elaborado pela ACSS, IP que 
esteve na base da decisão de criar o CHA, uma vez que o modelo de governação 
escolhido, não tinha tido em conta a opinião dos profissionais dos respetivos 
Hospitais, tendo levado mesmo à demissão do Presidente da ARS Algarve, IP à 
época. ------------------------------------------------------------------------------------  
O Governo nunca respondeu, mas os anos seguintes confirmaram muitas das 
nossas dúvidas e dos profissionais, assistiu-se a uma integração feita “à bruta” 
sem participação dos profissionais, a uma redução da atividade cirúrgica, à 
degradação dos serviços, com perda de idoneidade formativa em diversas 
valências, com particular destaque para a Cirurgia e Ortopedia, e à fuga de 
muitos médicos para o setor privado. A administração do CHA executou e a ARS 
Algarve assistiu a tudo serenamente e em silêncio. ----------------------------------  
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Agora, a imprensa nacional anuncia que o Presidente da ARS Algarve (o mesmo 
que durante a anterior legislatura assistiu a tudo serenamente e em silêncio) 
propôs ao Governo a desagregação do CHA alegando estar a efetuar um estudo 
que comprovará a bondade da proposta que entretanto já avançou para a 
comunicação social. --------------------------------------------------------------------  
No passo seguinte, anuncia que também proporá a transformação do Hospital 
de Faro num Hospital Universitário, procurando ocultar a sua incapacidade 
para inscrever no Orçamento de Estado para dois mil e dezassete as verbas 
necessárias para retomar o processo de edificação do Novo Hospital Central do 
Algarve e tentando fazer esquecer o trabalho estratégico desenvolvido pelo atual 
Governo nesse domínio. ----------------------------------------------------------------  
É nesse contexto, que vale a pena relembrar os passos que já foram dados para a 
construção do Novo Hospital Central do Algarve, um processo que nasceu da 
vontade do Algarve e dos Algarvios de ter mais e melhor saúde na Região e dar 
passos seguros na formação superior e avançada nas ciências da saúde, 
envolvendo a Universidade do Algarve de forma estratégica: -----------------------  
Dois mil e dois - Por Despacho do Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, são 
constituídos os Grupos de Coordenação Interdepartamental para o lançamento 
das parcerias público-privadas, que inclui o Grupo Interdepartamental para o 
lançamento de uma nova unidade hospitalar no Algarve a desenvolver no 
Parque das Cidades Faro/Loulé (Despacho dezanove mil novecentos e quarenta e 
seis barra dois mil e dois de dez de Setembro de dois mil e dois); --------------------  
Dois mil e três - O Ministro da Saúde aprova a escolha do terreno para a 
construção do novo Hospital do Algarve no Parque das Cidades Faro/Loulé (onze 
de Março de dois mil e três); -----------------------------------------------------------  
Dois mil três - É celebrado um Acordo Estratégico de Colaboração para o 
lançamento do novo Hospital do Algarve a localizar no Parque das Cidades 
Faro/Loulé sob a forma de Parceria Público-Privada, entre o Ministério da Saúde 
representado pela Administração Regional de Saúde do Algarve e as Câmaras 
Municipais de Faro e Loulé (doze de Março de dois mil e três); ----------------------  
Dois mil e quatro - O Encarregado de Missão da Estrutura de Missão "Parcerias 
Saúde" em Junho de dois mil e quatro informa que o novo Hospital do Algarve é 
a quinta prioridade dos Hospitais a construir em Parceria Público-Privada; ------  
Dois mil e cinco - Em Setembro de dois mil e cinco, o Ministro da Saúde, António 
Correia de Campos, manda executar à Escola de Gestão do Porto um estudo 
técnico para avaliar as prioridades de investimento dos Hospitais de segunda 
vaga; -------------------------------------------------------------------------------------  
Dois mil e seis - Em Maio de dois mil e seis, o Ministro da Saúde, António Correia 
de Campos, aprova a lista de prioridades dos Hospitais de segunda vaga, o novo 
Hospital do Algarve, fica classificado na segunda prioridade (Despacho doze mil 
oitocentos e noventa e um barra dois mil e seis de trinta e um de Maio); ----------  
Dois mil e seis - Em Julho de dois mil e seis, o Ministro da Saúde nomeia o Grupo 
de Trabalho para definir o perfil assistencial, a área de influência e a dimensão 
do novo Hospital do Algarve e propor a utilização para fins de saúde do atual 
Hospital de Faro (Despacho dezassete mil setecentos e trinta e sete barra dois mil 
e seis de dezoito de Julho);--------------------------------------------------------------  
Dois mil e seis - Em Novembro de dois mil e seis o Ministro da Saúde nomeia o 
Grupo de Trabalho para elaboração do Programa Funcional do novo Hospital do 
Algarve, que deverá assumir o modelo de parceria de tipo infraestrutural e de 
gestão clínica pública (Despacho duzentos e setenta e sete barra dois mil e seis de 
vinte dois de Novembro); Dois mil e sete - Em Julho de dois mil e sete, o Ministro 
da Saúde, Correia de Campos aprova, o perfil assistencial e o dimensionamento 
do novo Hospital do Algarve (Despacho cento e oitenta e três barra sete de vinte 
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e nove de Julho); -------------------------------------------------------------------- 
Dois mil e sete – Vinte e nove de Julho, é efetuada a apresentação pública do 
perfil assistencial e o dimensionamento do novo Hospital do Algarve; -------------  
Dois mil e oito - Em Fevereiro de dois mil e oito, a Ministra da Saúde, Ana Maria 
Jorge, aprova o Programa Funcional do novo Hospital do Algarve e determina a 
preparação do lançamento do concurso (Despacho treze barra dois mil e oito de 
catorze Fevereiro); ----------------------------------------------------------------------  
Dois mil e oito - Em Abril de dois mil e oito, é aprovado o lançamento do 
procedimento prévio para a celebração de uma parceria público-privada para a 
construção e gestão do edifício do novo Hospital do Algarve, pelos Ministros de 
Estado e das Finanças e da Saúde (Despacho doze mil quatrocentos e noventa e 
oito traço A barra dois mil e oito de vinte e nove de Abril);--------------------------  
Dois mil e oito – Em três Maio, é realizada a apresentação pública do novo 
Hospital do Algarve; --------------------------------------------------------------------  
Dois mil e oito - Em Julho de dois mil e oito, foram qualificados os sete 
consórcios que apresentaram candidatura no âmbito do Concurso Público 
Internacional do novo Hospital do Algarve; ------------------------------------------  
Dois mil e nove - Em Julho de dois mil e nove, os Ministros da Saúde e Finanças e 
Administração Pública aprovaram, por despacho conjunto de vinte e quatro de 
Julho, o Relatório de Qualificação Prévia dos Concorrentes para a celebração do 
Contrato de Gestão do edifício hospitalar do novo Hospital do Algarve. Os 
concorrentes admitidos à segunda fase, para apresentação de propostas, são: o 
consórcio Algarve. Saúde, liderado pela Ferrovial, e a Teixeira Duarte, 
Engenharia e Construções SA; ---------------------------------------------------------  
Dois mil e dez - Em Janeiro de dois mil e dez, são apresentadas e admitidas as 
propostas dos dois concorrentes selecionados para esta fase (sete de janeiro de 
dois mil e dez); ---------------------------------------------------------------------------  
Dois mil e dez - Em Agosto de dois mil e dez, os Ministros da Saúde e Finanças e 
Administração Pública aprovaram, por despacho conjunto, o Relatório Final de 
Avaliação e Seleção das propostas para a celebração do Contrato de Gestão do 
edifício hospitalar do novo Hospital do Algarve, nos termos do qual são 
selecionadas para a fase seguinte, de negociação, as duas propostas 
apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------  
Dois mil e dez/Dois mil e onze - Setembro de dois mil e dez inicia-se a fase de 
negociação, que foi interrompida com o programa de ajustamento da Troika. ---  
Durante mais de cinco anos, o processo esteve completamente parado e nunca se 
ouviu uma voz dos responsáveis do setor da saúde reclamando que o mesmo 
fosse retomado, apesar da região do Algarve precisar de medidas e políticas 
efetivas e corretivas das perdas ocorridas nos últimos anos, muito para além de 
alterações de designações.--------------------------------------------------------------  
Com o atual Governo, após a substituição do anterior Conselho de 
Administração, foi constituído o Centro Académico de Investigação e Formação 
Biomédica do Algarve – ALGARVE BIOMEDICAL CENTER, um consórcio entre o 
CHA, EPE, e a Universidade do Algarve, através do seu centro de investigação 
CBMR - Center for Biomedical Research e do seu Departamento de Ciências 
Biomédicas e Medicina, através da Portaria número setenta e cinco barra dois 
mil e dezasseis de oito de abril dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e da Saúde. --------------------------------------------------------------------  
A constituição deste Centro Académico retoma a vertente pioneira que presidiu à 
criação do ciclo de estudos integrado de mestrado em Medicina da Universidade 
do Algarve, onde se optou por um modelo de ensino inovador em Portugal, 
associando-se, desde o seu início, à investigação médica básica desenvolvida 
naquela Universidade, ao CHA, EPE, e aos cuidados de saúde primários, 
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continuados e paliativos, tendo desta associação resultado uma sinergia que tem 
sido reconhecida em termos nacionais e internacionais, quer ao nível das 
classificações  em  avaliações independentes  de  ensino,  quer pelos prémios  de 
investigação conseguidos. --------------------------------------------------------------  
Assim, e face à situação atrás descrita, a Assembleia Municipal de Aljezur, 
reunida em Sessão Ordinária a dezanove de Dezembro de dois mil e dezasseis, 
delibera: ---------------------------------------------------------------------------------  
Um. Considerando que se trata de uma infraestrutura fundamental para a 
Região, manifestar o seu empenhamento na construção do NOVO HOSPITAL 
CENTRAL DO ALGARVE, incluindo todas as valências que um Hospital Central 
deve possuir, capacitado científica e tecnologicamente para acolher o ensino 
superior e avançado de Medicina e de outras Ciências da Saúde e concebido para 
proporcionar condições de trabalho dignas aos profissionais de saúde e de 
acolhimento e tratamento dos utentes. -----------------------------------------------  
Dois. Solicitar informação sobre os planos funcionais que estão a ser 
equacionadas para retomar a normalidade do funcionamento nas unidades 
hospitalares de Faro, Portimão e Lagos do Centro Hospitalar do Algarve, bem 
como as medidas de captação de recursos e de consolidação financeira. -----------  
Três. Solicitar informação sobre a avaliação efetuada no âmbito da premência 
da construção de novas unidades hospitalares que conduziu ao preterir e ao 
reposicionamento do Novo Hospital Central do Algarve, retirado da segunda 
posição no âmbito do critério de prioridades elaborado aquando do Programa de 
Ajustamento, nomeadamente o novo estudo que deu lugar à tomada de decisão 
anunciada pelo Sr. Ministro da Saúde e na qual exclui a sua construção. ---------  
Quatro. Dar conhecimento da deliberação que recair sobre esta proposta às 
seguintes entidades e instituições: Presidente da República, Presidente e Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Ministro da 
Saúde, Presidente do Conselho Executivo e Primeiro-Secretário da AMAL - 
Comunidade Intermunicipal do Algarve, Presidentes das Câmaras e Assembleias 
Municipais do Algarve, Presidente da Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, Presidente e Delegado no Algarve da ANAFRE – Associação 
Nacional de Freguesias e ordens profissionais e sindicatos do setor da saúde e, ---  
Cinco. Remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta, para 
conhecimento e divulgação, aos órgãos de comunicação social locais, regionais e 
nacionais. --------------------------------------------------------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Aljezur, catorze de Dezembro de dois mil e dezasseis.” -------------------------------  
O Senhor José Cavaco abordou a questão da construção do novo hospital central 
do Algarve, em Loulé, bem como a dificuldade/demora que os veículos de socorro 
do nosso concelho têm em chegar ao Hospital de Portimão, por exemplo, dadas 
as características da E.N. cento e vinte, particularmente em todo o troço da 
Serra do Espinhaço de Cão, pelo que considera necessária a construção de mais 
uma faixa de rodagem. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado salientou o facto de estarmos muito mal servidos a nível 
de cuidados de saúde. Não obstante as vias de acesso, todas as valências que 
necessitamos não estamos habilitados, inclusive como se pode verificar no 
Hospital de Portimão. A realidade é que, para além da necessidade urgente de 
dotar o Algarve de infraestruturas e meios humanos, lamentavelmente, há 
valências que temos, mas que até hoje ainda não foram mobilizadas. 
Relativamente ao propósito desta moção, disse concordar com o mesmo, apesar 
de não ter a certeza que a resolução deste problema passe pela construção de um 
centro hospitalar, talvez, sim, pela necessidade de se reforçar aquilo que já 
temos. ------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Henrique Henriques disse ser lamentável a situação dos cuidados de 
saúde no Algarve. Referiu ser inaceitável que durante o último ano, não tenha 
havido determinadas especialidades em todo o Algarve, nomeadamente 
pediatria, psiquiatria ou, até mesmo ortopedia. É lamentável e inadmissível que 
os utentes tenham que se deslocar até Lisboa, por exemplo, por coisas tao 
simples. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que também não se justifica que não haja 
fisioterapia no Centro de Saúde de Aljezur, visto haver uma faixa de população 
muito envelhecida no concelho. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Em defesa do novo Hospital Central do Algarve”. ---------------  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentado o seguinte voto de congratulação: --------  
“NOS QUARENTA ANOS DAS PRIMEIRAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS ---------------  
Na data em que se assinalam os quarenta anos sobre a realização das primeiras 
eleições autárquicas da Democracia portuguesa (em doze de Dezembro de mil 
novecentos e setenta e seis), o Partido Socialista saúda todos os autarcas eleitos 
para a Câmara Municipal, Assembleia de Freguesia e Assembleia Municipal, 
nessa data fundadora do Poder Local Democrático. ---------------------------------   
Quarenta anos volvidos, é indiscutível que as autarquias locais constituíram 
uma das mais importantes alavancas para o progresso do país e para o bem-
estar da população portuguesa, e uma das conquistas mais queridas de todos os 
democratas. -----------------------------------------------------------------------------  
O Poder Local tem sabido estar sempre na linha da frente de todos os combates, 
no sentido do reforço e aprofundamento da descentralização política e 
administrativa, matéria que faz parte integrante e inalienável da sua 
identidade. ------------------------------------------------------------------------------  
O Poder Local foi e continuará a ser, sempre, a primeira linha na defesa das 
pessoas - sempre respondendo aos múltiplos desafios colocados pelos sucessivos 
Governos, estando presente onde o Estado muitas vezes falha, defendendo e 
respondendo às suas gentes e aos seus problemas. -----------------------------------   
Há ainda um compromisso que mantém a sua plena atualidade, plasmado na 
vontade das várias pessoas que têm assumido os diferentes cargos, na 
governação local - o compromisso no reforço das políticas de proximidade, e que 
constituem o elemento central na credibilização da prática política e do próprio 
regime democrático, e que demonstra a eficácia e a mais-valia de um Poder Local 
democrático, ao serviço das pessoas. --------------------------------------------------   
As eleições de doze de Dezembro de mil novecentos e setenta e seis ficaram 
também marcadas por uma grande vitória do Partido Socialista, numa primeira 
demonstração – que o futuro viria a confirmar – da sua profunda implantação 
local e da sua vocação autárquica. ----------------------------------------------------  
No âmbito da celebração de uma data que marca uma viragem na sociedade 
portuguesa e que transformou o nosso País, que são os quarenta anos do Poder 
Local democrático, queremos aqui dar nota pública de reconhecimento e 
admiração aos homens e mulheres que participaram e deram um contributo 
para transformar o nosso Concelho de Aljezur, num concelho melhor, num 
concelho mais justo, num concelho mais capaz de enfrentar os desafios destes 
últimos quarenta anos, mas acima de tudo que contribuíram para que estejamos 
hoje mais capazes de enfrentar os desafios do futuro. -------------------------------   
A todos e a todas, um grande bem-haja e o nosso enorme agradecimento pelo 
que fizeram. -----------------------------------------------------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Aljezur, catorze de Dezembro de dois mil e dezasseis” -------------------------------  
A Senhora Emília Rosendo disse que queria agradecer, tanto à bancada da CDU, 
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como à bancada do PS, pela sua posição em relação às celebrações dos “quarenta 
anos sobre a realização das primeiras eleições autárquicas”. No entanto, 
quarenta anos,  são muitos anos  e, o verdadeiro significado desta conquista vai 
ficando muito no esquecimento. -------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse não se opor à votação deste documento, que 
concorda com aquilo que foi dito, mas gostaria de fazer um reparo, quanto ao 
facto de ter a sensação de que, aos poucos, estamos a perder o nosso poder local. 
Lamenta que, quando olha para aquilo que deveria ser a intervenção das 
gerações mais novas, verifica que elas são menos interventivas do que era 
espectável que fossem. ------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento “Nos quarenta anos das primeiras eleições 
autárquicas”. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que, de facto, estes “quarenta anos das 
primeiras eleições autárquicas” são mais significativos para pessoas com mais 
idade, pois os mais novos não têm dados de comparação. Referiu que, felizmente, 
não sabem a diferença entre o “antes do poder autárquico” e o “depois do poder 
autárquico”, a qual, pessoalmente, considera estrondosa, fazendo de seguida 
uma breve retrospetiva sobre esta “vivencia”. ----------------------------------------   
O Senhor José Hugo informou que uma das atividades previstas pelo Gabinete de 
Apoio ao Aluno e à Família, da EBI/JI de Aljezur, passa precisamente pela 
possibilidade de trazerem os alunos mais velhos a presenciarem uma sessão da 
Assembleia Municipal, iniciativa essa que, a seu tempo, chegará ao 
conhecimento do Senhor Presidente da Assembleia para que a mesma venha a 
ser divulgada junto das respetivas bancadas políticas com assento nesta 
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte manifestação de 
congratulação: --------------------------------------------------------------------------  
“EXPLORAÇÃO DE HIDROCARBONETOS ----------------------------------------------  
- A Assembleia Municipal de Aljezur, em sua reunião de quinze de Dezembro de 
dois mil e dezasseis, aprovou por maioria, uma moção de oposição à prospeção, 
pesquisa e desenvolvimento de petróleo e gás natural, para o Algarve. ------------  
- Passado um ano de intensa atividade, reuniões, tomadas de posição, 
manifestações das mais variadas, enfim um sem número de ações, de protestos, 
contra a possibilidade desta atividade vir a ser uma realidade, nos contratos 
offshore e onshore. As autarquias, quer Câmaras Municipais, quer Juntas de 
Freguesias, Assembleias Municipais, Associações e Entidades Regionais, assim 
como movimentos da sociedade civil, unidos pela mesma causa, numa 
manifestação unanime contra uma atividade, que seguramente seria um 
atentado desastroso para toda a região. ----------------------------------------------  
- Falta ainda resolver os contratos offshore, que com este impulso e esta posição 
do atual Governo, veio trazer uma esperança reforçada, num futuro próximo; ---  
- Torna-se ainda necessário, exigir alterações profundas à legislação em vigor, 
sobre estas matérias, assim como implementar políticas, que possam incentivar 
de uma vez por todas os usos de energias mais limpas/verdes; ----------------------  
- Vem assim a bancada do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de 
Aljezur, manifestar a satisfação da posição do atual Governo e congratular-se 
com a rescisão destes contratos onshore, denominados de blocos de Aljezur e 
Tavira. Manifesta ainda e enaltece, como as forças vivas da região, autarquias, 
entidades regionais, associações e movimentos populares, se juntaram e uniram 
esforços, para uma causa maior que é o Ambiente e o Algarve. ---------------------  
A todos um bem hajam. ----------------------------------------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
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O Senhor José Cavaco disse ter a impressão de haver muito “populismo” na 
posição que foi tomada contra os hidrocarbonetos, passando de seguida a fazer 
uma breve apreciação sobre o assunto. -----------------------------------------------  
O Senhor João Santos referiu ter ficado estupefacto com a intervenção do 
Senhor José Cavaco, particularmente pelo facto do PSD ser a favor da 
exploração de hidrocarbonetos e de ter sido, precisamente, um Governo do PSD a 
assinar os contratos para essas explorações. Por isso, felizmente que existe poder 
autárquico e que ele ainda tem alguma força, para que em situações como esta, 
as populações possam ver defendidos os seus interesses, as suas vontades e, 
acima de tudo, os seus direitos. --------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com o 
voto contra do membro José Cavaco, aprovar a manifestação de congratulação 
“Exploração de hidrocarbonetos”. ------------------------------------------------------  
 

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 assembleia Municipal tomou conhecimento da informação escrita 
do Senhor Presidente da Câmara. -----------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA DOIS 
MIL E DEZASSETE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, 
que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse que este era de facto o documento mais 
contundente que foi facultado ao longo dos últimos anos, com mais visão, com 
mais projeto e que lhe deu algum gosto ao analisá-la. Congratulou-se com o 
facto de, finalmente, verificar-se avanços quanto à construção do novo quartel 
da GNR. Questionou acerca do Centro de Negócios e abordou ainda 
dúvidas/questões relacionadas com o Circuito Temático do Pontal da 
Carrapateira, a requalificação da Rua “25 de Abril”, requalificações urbanas do 
Carrascalinho e da Bordeira, requalificação da antiga escola primária da 
Carrapateira, obras de ampliação do Museu Municipal e renovação do Museu 
José Cercas, instalação da Biblioteca de Aljezur, adesão do município à rede de 
acolhimento para o auto-caravanismo no Algarve, protocolo com a Universidade 
do Algarve com vista ao estudo do surf e o seu impacto na economia local, 
transportes rodoviários, construção de arruamentos, reparação de caminhos e 
colocação de sinalética vertical na EN duzentos e sessenta e oito. ------------------  
O Senhor José Cavaco questionou acerca da acessibilidade pedonal/miradouro 
na Praia de Odeceixe, implementação da dinamização do circuito cultural, 
potencialização do circuito histórico. -------------------------------------------------  
O Senhor Américo Novais questionou acerca das inúmeras rúbricas designadas 
“outros” e da obra de requalificação da estrada da Amoreira. ----------------------  
O Senhor Johannes Schydlo abordou questões relacionadas com a Biblioteca 
Municipal, o auto-caravanismo, a erradicação de plantas invasoras e, despesas 
com o consumo de combustíveis.-------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção com algumas 
notas/reflexões em relação ao que foi dito aquando da aprovação das moções 
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apresentadas pelas bancadas da CDU e do PS e no âmbito do propósito que cada 
uma delas encerrava. -------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao  presente assunto começou por  referir que tal  como  se  pode 
constatar no documento, o Orçamento para dois mil e dezassete regista um 
aumento de dois milhões cinquenta mil e seiscentos e quarenta e sete euros, 
quanto às transferências do Orçamento Geral do Estado, acrescem em cento e 
vinte e seis mil oitocentos e trinta e dois euros. Disse que, tal como é do 
conhecimento de todos, nos últimos sete anos sempre foram feitos Orçamentos 
de rigor e de verdade. Nunca foi inventado dinheiro que a autarquia não tem 
para empolar Orçamentos e fingir que somos ricos. Pois é pelo País ter feito o 
que fez, ter vendido o que vendeu nas últimas décadas e, continuar a vender a 
obrigação da dívida pública, nos ter empenhado no presente em relação ao 
futuro, que nos encontramos na atual situação e por conseguinte, muitas 
autarquias estão a atravessar as dificuldades que sabemos. ------------------------  
Relativamente a algumas questões colocadas pelo Senhor Iládio Furtado e pelo 
Senhor Johannes Schydlo, esclareceu que, do ponto de vista da autarquia e 
tendo em conta os fundos comunitários a que estamos candidatados, 
obviamente que muitas rúbricas têm que estar abertas, mas que não têm receita 
inscrita. Isto porque há capacidade e fortes possibilidades de ter os 
investimentos aprovados no âmbito do CRESC 2020. Do ponto de vista da 
administração geral, a parte mais significativa, tem a ver com o Centro de 
Negócios e redução de custos de contexto com a instalação do arquivo municipal, 
que é um projeto no âmbito da adaptação dos edifícios públicos. Com esta 
candidatura que orçamenta uma verba de quatrocentos e noventa e cinco mil 
euros, prevê-se a requalificação de escola C+S, para novo edifício dos Paços do 
Concelho, por forma a que possa aí albergar os serviços municipais, o arquivo 
municipal e uma biblioteca. Isto para que, no edifício onde nos encontramos, 
possa de facto ser instalado o novo Centro de Negócios, um conceito que 
atualmente em economia designa-se por star-up. O qual poderá perfeitamente 
também funcionar como sala de exposições, ou como auditório, o importante é 
aproveitar este edifício para outra finalidade. ---------------------------------------  
A questão do novo Quartel da GNR, disse que de facto é uma questão recorrente 
e que o mesmo irá ser construído na Barrada, por detrás do edifício da Unidade 
de Cuidados Continuados, cujo terreno com uma área de três mil metros vai ser 
cedido pela autarquia ao Estado, sendo necessário proceder a uma alteração ao 
loteamento. Entretanto, o Estado procederá à transferência de uma verba de um 
milhão e quinhentos mil euros, para que seja a autarquia a fazer a obra, uma 
vez que o IVA das Câmaras é mais favorável que o IVA do Estado.  -----------------  
Informou que a Câmara pretende celebrar um protocolo com o Exército 
Português, não só no âmbito da limpeza e proteção da floresta contra incêndios, 
mas também porque temos muitos caminhos rurais que poderão ser arranjados 
mediante o fornecimento do material, uma vez que eles facultam os meios e a 
mão-de-obra. ----------------------------------------------------------------------------  
A obra de requalificação da Rua “25 de Abril”, começará no início de dois mil e 
dezassete. O Circuito Temático do Pontal da Carrapateira é um projeto que 
ainda vai ser feito no âmbito da Sociedade Polis. A acessibilidade pedonal e 
miradouro na Praia de Odeceixe, é um projeto que está a ser executado e que 
consta de um passadiço a ser construído ao longo da encosta e que liga o 
miradouro da Praia das Adegas ao miradouro da Praia de Odeceixe. --------------  
O projeto Lavrar o Mar, é uma iniciativa de índole cultural, que foi aprovada 
pelo “365 Algarve, que já deu os primeiros frutos em Aljezur e Monchique, com o 
espetáculo de abertura do referido projeto designado “PEEP & EAT”, que consta de 
uma peça de teatro culinário onde cozinheiros, pequenos atos teatrais cheios de 
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humor e efeitos visuais partilham espaço numa cozinha giratória e, na qual, é 
elaborada uma revisitação à tradição da batata-doce, do medronho, do mel, do 
amendoim, dos enchidos e do peixe, que se transformam em matéria teatral para 
um “teatro de sentidos”. ----------------------------------------------------------------  
Quanto à verba prevista para a requalificação da antiga escola da Carrapateira, 
obviamente que vai ter que sofrer uma alteração, visto se ter constatado que 
esse valor é insuficiente para a obra a executar e que será com fundos da 
Câmara Municipal. As obras de ampliação do Museu Municipal e renovação do 
Museu José Cercas, evidentemente que têm a ver com fundos comunitários. ------  
A criação do Centro de Desporto da Natureza é, na prática, a ligação dos dois 
edifícios existentes no Complexo Desportivo de Aljezur (piscinas e pavilhão 
desportivo), que vai proporcionar aos praticantes de caminhadas, de BTT, etc., a 
possibilidade de poder tomar um banho, recolher informações sobre o concelho 
ou sobre rotas, reparar um pneu, entre outros e, cuja candidatura a fundos 
comunitários também já se encontra aprovada. -------------------------------------  
À semelhança dos anos anteriores, a autarquia vai continuar a oferecer os 
manuais escolares e blocos pedagógicos aos alunos do concelho, tal como manter 
a atribuição do Prémio de Mérito Escolar, o qual vai ser alargado pela primeira 
vez, aos alunos do quarto ano. Informou também que já foi aprovada 
candidatura para a Unidade Móvel de Saúde, cuja aquisição será feita em breve.  
Está também previsto vir a ser feita em Aljezur a segunda bienal de Turismo da 
Natureza. --------------------------------------------------------------------------------  
Posto isto e tal como foi dito pelo Senhor Iládio Furtado, este é de facto um 
documento contundente e ambicioso, o qual foi feito, obviamente, a pensar na 
aprovação das candidaturas a fundos comunitários, não obstante a Câmara 
Municipal de Aljezur ter uma boa capacidade de endividamento, a qual anda na 
ordem dos cinco milhões de euros. Contudo, se for necessário a autarquia 
recorrer a algum empréstimo para poder concretizar alguma destas ações, ele 
terá que ser analisado e ponderado criteriosamente e, necessariamente, sujeito à 
aprovação desta Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse ainda que o “CRESC 2020” não vai dar um 
único cêntimo ao Município de Aljezur, para requalificação de estradas. Quanto 
à questão das plantas invasoras, esclareceu que a mesma se refere única e 
exclusivamente a duas pragas, que são os “chorões” e as acácias, para a qual foi 
feita uma candidatura ao Programa LIFE. --------------------------------------------  
Relativamente à questão sobre a utilização da rúbrica “Outros”, colocada pelo 
Senhor Américo Novais, referiu que essa é uma questão mais técnica, pelo que 
iria passar a palavra à Senhora Lurdes Rosa. ----------------------------------------  
A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, esclareceu que esta é 
a rúbrica onde cabe tudo aquilo que não cabe nas anteriores. Explicou que, tal 
como se pode verificar no resumo orçamental das Grandes Opções do Plano para 
dois mil e dezassete que foi enviado a todos os membros, o Orçamento está aí 
praticamente todo traduzido e que, no final do mesmo, diz onde esses “Outros” se 
traduzem. Ou seja, ou está em investimento, no PPI, ou está nas Atividades mais 
Relevantes. Referiu ainda que, por vezes, é mais importante analisar as 
Atividades mais Relevantes, porque é onde está descriminada praticamente toda 
a despesa do Município, tirando a despesa com pessoal. Seguidamente, pela 
mesma, foram ainda prestados alguns esclarecimentos adicionais do ponto de 
vista técnico e elucidadas as dúvidas colocadas. -------------------------------------  
O Senhor Rui Josué disse que a sua freguesia ficou um pouco triste com este 
Orçamento, porque não vê nenhuma ação prevista para Maria Vinagre, 
perguntando se mais uma vez ficou esquecida a requalificação reclamada por 
toda aquela população? ----------------------------------------------------------------  
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O Senhor Johannes Schydlo disse ter verificado no Orçamento que foram gastos 
trezentos e cinquenta mil euros para combustíveis e trezentos e noventa mil 
euros para eletricidade, o que equivale a mais ou menos seis porcento do valor 
do orçamento. Considera que é um valor muito elevado e que poderia ser 
aplicado em outras coisas, como por exemplo em energia fotovoltaica. Disse 
ainda que o Senhor Presidente não tinha respondido à sua questão sobre a 
eletro-mobilidade, se esta poderia vir a ser uma opção para o concelho? ----------  
O Senhor Iládio Furtado disse que esta é uma questão de todo pertinente e que o 
Município tem condições suficientes para adaptar o seu parque automóvel, desde 
que se verifique ser viável, ou não, a utilização de meios de transporte elétricos, 
porque até mesmo, a nível do Governo, já existe investimento nesse sentido. No 
seguimento das questões colocadas anteriormente, referiu-se ainda à capacidade 
de endividamento do Município e ao facto das obras que constam em orçamento 
poderem vir, ou não, a ficar comprometidas caso não seja aprovadas as 
respetivas candidaturas aos fundos comunitários. -----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por informar que, nomeadamente em 
relação à candidatura feita para o Centro de Negócios, cujo valor é de 
quatrocentos e noventa e cinco mil euros, a Câmara sabe que a comparticipação 
dos fundos comunitários para a mesma é de oitenta e cinco porcento e já se 
encontra aprovada. Disse que as partes comparticipadas são na ordem dos 
oitenta e cinco porcento e, que, essa indicação consta no documento referente ao 
Plano Plurianual. Relativamente à eletro-mobilidade, esclareceu que 
evidentemente que a Câmara não coloca de lado essa área, mas neste momento 
ainda não estão reunidas condições suficientes para que isso seja viável, pelo 
menos em zonas como a nossa, pois os postos de carregamento são escassos e os 
carregamentos são morosos. Para além de que as marcas, primeiro vão esgotar 
os veículos híbridos e só depois é que vão dedicar-se de “corpo e alma” aos 
veículos elétricos, pois é impensável que a componente elétrica esteja tão 
atrasada em Portugal e muito menos a nível mundial. ------------------------------  
Relativamente à questão de Maria Vinagre, disse que essa é uma questão cada 
vez mais complicada, mais agora devido à construção do hotel que aí vai ser 
feito. Não obstante essa ser uma ideia interessante, houve uma reclamação por 
parte de alguém que era servido por um caminho existente no local, situação que 
seguramente vai atrasar o processo. Esclareceu ainda que a questão não está 
esquecida, tal como também não está esquecida toda a problemática que envolve 
a requalificação urbana de Maria Vinagre, para a qual tem que ser encontrada 
uma solução mais minimalista. --------------------------------------------------------  
O Senhor Rui Josué disse que, uma vez que vai ser construído um hotel em Maria 
Vinagre, mais reforçará a necessidade de se proceder à requalificação urbana 
daquela localidade. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco fez alguns comentários acerca dos veículos elétricos. ------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que o próprio concelho também poderia 
produzir energia, à semelhança do que acontece em Lagos, onde há uma grande 
instalação fotovoltaica. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que essa infraestrutura é privada, tal 
como o Senhor Johannes Schydlo sabe. Assim como sabe as alterações que a 
Câmara já fez em instalações municipais, nomeadamente no Campo de Futebol, 
no Pavilhão e nas Piscinas Municipais, alterações essas que reduziram 
consideravelmente o valor da fatura do gaz e, evidentemente que a Câmara vai 
continuar a promover essas alterações. -----------------------------------------------  
O Senhor Américo Novais abordou a questão das taxas a pagar pelas 
acessibilidades à EN cento e vinte, perguntando ao Senhor Presidente se tinha 
mais alguma informação acerca do assunto?-----------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara referiu que esta é uma trapalhada que o 
anterior Governo deixou e que tem a ver com a cobrança do acesso, por parte 
das empresas/atividades comerciais e de alguns particulares, nomeadamente 
aqueles que têm garagens, às estradas nacionais. Esta situação só não ganhou 
muito eco na comunicação social porque foi deixado escapar que esse Decreto-lei 
vai ser revogado, apesar de um Ministro e um Secretário de Estado ainda não 
terem vindo a público esclarecer essa situação. Pelo sim, pelo não, é melhor 
continuarmos atentos à situação. -----------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 
os votos a favor dos membros Manuel Cristo, José Carlos Silva, José Hugo 
Ferreira, José da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel de 
Jesus, José da Silva, Pedro Silva, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira, 
Rui Josué, Américo Novais e António Bravo, contra do membro José Cavaco e a 
abstenção do membro Iládio Furtado, aprovar a proposta das Grandes Opções 
do Plano e Orçamento para dois mil e dezassete. -------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
trinta e um de outubro de dois mil e dezasseis, que acompanhava o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria. ---------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com 
as abstenções dos membros José Cavaco e Américo de Novais, aprovar o Mapa de 
Pessoal, para o ano de dois mil e dezassete. -------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS NO REGULAMENTO GERAL DA 
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de trinta e um de outubro de dois mil 
e dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria. --------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestados os esclarecimentos tidos por 
convenientes, acerca do presente assunto. --------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a atualização das taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de 
Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------------------  
 

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 e quarenta 
minutos do dia dezanove de dezembro de dois mil e dezasseis, 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 

_________________________________________ 

 


