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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 
 
 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2017 
 
 
 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 
DATA: 24 de janeiro de 2017 
INÍCIO: 20:45 horas 
ENCERRAMENTO: 21:50 horas 

�� 

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

MEMBROS PRESENTES: 
Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Iládio de Jesus Alves Furtado, 
Johannes Alexander Schydlo, José Almeida da Silva, Pedro Miguel Ferreira Silva, 
António Manuel da Silva Bravo, Américo Martins de Novais, Henrique Manuel 
Ramos Henriques, João Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa 
Vieira e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Licínia Mendes Rodrigues e José de Oliveira 
Cavaco 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
José Maria da Luz e Anadá de Filipitsch Gomes  
 

�� 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves 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 20:45 horas 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DO PARECER SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E 
FINANCEIRA SEMESTRAL – PRIMEIRO SEMESTRE - EXERCÍCIO DE DOIS MIL 
E DEZASSEIS: – A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação 
económica e financeira semestral – primeiro semestre - exercício de dois mil e 
dezasseis, enviada pela Câmara Municipal através do ofício número dezanove 
mil cento e oitenta e dois, de vinte e dois de dezembro de dois mil e dezasseis, o 
qual fica arquivado em pasta própria. ------------------------------------------------  
O SENHOR EMANUEL MARREIROS AMARO DE JESUS E A SENHORA LICÍNIA 
MENDES RODRIGUES PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS -----------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, 
NO ÂMBITO DO PREVISTO NO ARTIGO DÉCIMO-SEGUNDO DO DECRETO-LEI 
NÚMERO CENTO E VINTE SETE BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E UM 
DE JUNHO, PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de 
janeiro de dois mil e dezassete, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------  
O Senhor Presidente da Câmara informou da visita Ministro do Planeamento e 
das Infraestruturas a Aljezur no dia passado dia dezanove do corrente mês para 
a assinatura do protocolo adicional ao “Portugal 2020”, referente à distribuição 
de verbas aos municípios de baixa densidade (Aljezur, Vila do Bispo, Monchique e 
Alcoutim) no âmbito da reprogramação do Plano de Ação do Desenvolvimento 
dos Endógenos, para a reabilitação urbana para os municípios de baixa 
densidade que tinham ficado de fora dos apoios comunitários. ---------------------  
Relativamente a Aljezur foram contempladas as obras do Jardim Urbano de 
Aljezur e do Parque Ribeirinho de Aljezur/Requalificação da Rua “25 de Abril”, no 
valor de setecentos e trinte e três mil oitocentos e noventa e cinco euros. ---------  
Em relação ao presente pedido de parecer genérico para celebração de 
compromissos plurianuais, esclareceu que o mesmo é apresentado à semelhança 
do que tem sido feito em anos anteriores, tendo em vista agilizar a gestão 
administrativa da Câmara e que, posteriormente será prestada informação à 
Assembleia Municipal sempre que se verifique a assunção de compromisso no 
âmbito desta autorização. -------------------------------------------------------------  
O SENHOR JOSÉ DE OLIVEIRA CAVACO PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS-----------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a autorização prévia genérica para a celebração de compromissos 
plurianuais, no âmbito do previsto no artigo décimo-segundo do decreto-lei 
número cento e vinte e sete barra dois mil e doze, de vinte e um de junho, para o 
ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

ACORDOS DE EXECUÇÃO COM AS JUNTAS DE FREGUESIA – ADENDAS – 
ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de dez de janeiro de dois mil e dezassete, a qual fica 
arquivada em pasta própria. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a presente adenda visa reforçar a 
verba a transferir para a Junta de Freguesia de Aljezur para trabalhos a realizar 
no âmbito acordo execução existente. -------------------------------------------------  
Referiu ainda que, as propostas de adendas à delegação de competências com as 
Juntas de Freguesia, constantes no ponto seguinte, têm em vista o reforço de 
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verbas para uma melhor gestão das competências que anteriormente lhes foram 
delegadas pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  
Dessas competências destacam-se as seguintes obras: -------------------------------  
Junta de Freguesia de Aljezur – Requalificação do parque infantil do Bairro “25 
de Abril”, em Aljezur; -------------------------------------------------------------------  
Junta de Freguesia de Rogil – Requalificação da Rua dos Carpinteiros e Rua da 
Escola em Maria Vinagre e, a substituição de mobiliário urbano ao longo da 
Avenida “16 de Junho”, no Rogil; ------------------------------------------------------  
Junta de Freguesia de Bordeira – Iluminação pública/panorâmica da Igreja da 
Carrapateira e zona envolvente; -------------------------------------------------------  
Junta de Freguesia de Odeceixe – Requalificação da Rua da Liberdade e a 
construção de sanitários públicos, junto ao Moinho de Odeceixe; ------------------  
Concluiu dizendo que, ao longo do corrente ano, irão sendo feitas outras 
adendas com as Juntas de Freguesias, sempre que tal se justificar. ----------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar a terceira adenda ao acordo de execução com a Junta de Freguesia de 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA – ADENDAS – 
ALJEZUR, BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Pela Mesa foram lidas as certidões 
das deliberações da Câmara Municipal tomadas em reunião de dez de janeiro de 
dois mil e dezassete, as quais ficam arquivadas em pasta própria. -----------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou como a seguir se 
indica:------------------------------------------------------------------------------------  
- Aprovar por unanimidade, a quarta adenda ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Aljezur. --------------  
- Aprovar por unanimidade, a quarta adenda ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Bordeira.-------------  
- Aprovar por unanimidade, a quinta adenda ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Odeceixe. ------------  
- Aprovar por unanimidade, a quinta adenda ao Contrato Interadministrativo 
Contrato de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Rogil.------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – ODECEIXE: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
dez de janeiro de dois mil e dezassete, a qual fica arquivada em pasta própria. ---  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar o apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe. ----------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DE 
EQUIPAMENTOS E USO TURÍSTICO A NORTE DE ALJEZUR (ZONA 
DESPORTIVA): – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de dez de janeiro de dois mil e dezassete, a qual 
acompanhada os respetivos documentos, os quais ficam arquivada em pasta 
própria. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, tal como é do conhecimento de 
todos, há alguns anos atrás, foi aberto concurso para a construção de um hotel 
junto ao pavilhão desportivo, posteriormente verificou-se que essa não era zona 
de expansão urbana, uma vez que estava integrada em área do Parque Natural. 
Ao longo de vários anos  e  após muitas tentativas  não foi  possível  desafetar o 
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terreno em causa da jurisdição do PNSACV. ------------------------------------------  
Assim sendo, foi necessário encontrar uma solução para o problema que passou 
pela criação de uma zona de intervenção específica, e consequente elaboração de 
um Plano de Pormenor para aquela zona, o qual está hoje aqui para aprovação.-  
Informou ainda que este Plano de Pormenor prevê a possibilidade de ser 
construído um hotel com a categoria de/até seis estrelas, sessenta camas, com 
dois pisos acima da cota, uma cércea de oito metros, área de construção até 
cinco mil metros quadrados e quarenta lugares de estacionamento para ligeiros 
e um para autocarros. ------------------------------------------------------------------  
Para a parte de baixo está prevista a construção de um Centro de Desporto de 
Natureza, que visa dar apoio a praticantes de caminhadas, BTT, etc. --------------  
Relativamente aos prazos do concurso para a construção do hotel, teremos de 
verificar se os mesmos ainda se encontram em vigor, caso contrário, terá de ser 
aberto novo concurso. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo Novais disse que tudo o que é desenvolvimento é aceitável, 
mas se estamos a apostar num turismo de natureza, é importante receber as 
pessoas sem, no entanto, massificar os alojamentos. --------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse fazer todo o sentido a quantidade de sessenta 
quartos prevista, mas se eventualmente for necessário realizar um novo 
concurso, deveria prever-se a possibilidade de se construir um eco hotel. ---------  
Disse considerar que existem poucos espaços de estacionamentos, mesmo para 
população residente, pelo que, deveria existir um transporte para as pessoas se 
deslocarem para as praias. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que os estacionamentos têm a ver com 
compromissos de honra já assumidos anteriormente e que já há unidades 
hoteleiras que asseguram aos seus clientes o transporte para as praias. ----------  
Em relação à construção do hotel prevista para aquele local, esclareceu que, 
acima de tudo, o que a Câmara Municipal quer e que se comprometeu com os 
empreendedores é resolver a situação o mais rápido possível. Não obstante, o 
nosso ser um concelho com vocação para um turismo de baixa densidade, 
devemos ter algumas unidades hoteleiras com maior capacidade de alojamento. -  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, 
aprovar o Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica de 
Equipamentos e Uso Turístico a Norte de Aljezur (Zona Desportiva). ---------------   
 

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 cinquenta 
minutos do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e dezassete, 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 

_________________________________________ 

 


