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ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 

da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas 20:30 horas 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, 

portador do Bilhete de Identidade número nove milhões novecentos e vinte e dois 

mil setecentos e sessenta e um, emitido em sete de Fevereiro de dois mil e sete, 

pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em 

substituição do Senhor Johannes Alexander Schydlo, eleito nas listas do Partido 

Socialista. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O Senhor José Maria Fonseca, portador do Bilhete de Identidade número quatro 

milhões seiscentos e oitenta e oito mil trezentos e sessenta e sete, emitido em trinta 

de Setembro de dois mil e cinco, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a 

fazer parte dos trabalhos em substituição do Senhor António José Duarte Oliveira 

Rosa, eleito nas listas da Coligação Democrática Unitária.------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a acta 

da sessão ordinária realizada no dia vinte seis de Fevereiro de dois mil e dez.--------- 

Foram apresentadas correcções pelo Senhor José Cavaco e pela Senhora Ana Santos.-

---------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor José 

Fonseca.----------------------------------------------------------------------------  

A Presidente da Mesa informou os restantes membros da Assembleia que não foi 

possível ser elaborada a acta da sessão extraordinária realizada no dia vinte seis de 

Março de dois mil e dez, pelo facto de ter ocorrido um problema aquando da 

gravação dessa sessão. -------------------------------------------------------------------------------  

O SENHOR MANUEL JOSÉ DE JESUS MARREIROS PASSOU A FAZER 

PARTE DOS TRABALHOS E A PRESIDIR À MESA.----------------------------------

------------ 

Foi presente a acta da sessão ordinária realizada no trinta de Abril de dois mil e dez.-

------------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor José 

Fonseca.----------------------------------------------------------------------------  

Foi presente a acta da sessão extraordinária realizada no vinte de Maio de dois mil e 

dez.-------------------------------------------------------------------------------- 

Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor José 

Fonseca.----------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 

enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------– de 

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e-mail de três de Maio de dois mil e dez, 

enviando cópia de “Projecto de Resolução do Bloco de Esquerda para a correcção das 

falhas detectadas e consequente adiamento da discussão pública da proposta de 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina”.---------------------------------------------------------– de Assembleia Municipal 
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de Vila do Bispo, ofício número quarenta e sete barra dois mil e dez, de três de Maio 

de dois mil e dez, enviando moção sobre o “Plano de Ordenamento do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.--– de Assembleia de Freguesia 

de Sagres, ofício de três de Maio de dois mil e dez, enviando cópia de moção sobre o 

“Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina”.------------------------------------------------– de Grupo Parlamentar do Partido 

Ecologista “Os Verdes”, ofício número cento e sessenta e seis traço trezentos e 

cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e nove barra XI, de catorze de Maio de 

dois mil e dez, enviando cópia de intervenção  da deputada Heloísa Apolónia sobre o 

“Regulamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.---------

--------------------------– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número três mil 

quatrocentos e trinta, de catorze de Maio de dois mil e dez, acusado recepção da 

proposta aprovada sobre a “Participação na Discussão Pública do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.----------

-----------– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número cinco mil cento e vinte e 

seis, de dezassete de Maio de dois mil e dez, informando sobre emissão de parecer 

favorável ao traçado da Variante de Aljezur e enviando projecto de nova obra de arte 

e acessos imediatos.--------------------------------------------------------------– de Gabinete 

do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ofício número 

mil quinhentos e setenta barra dois mil e dez, de dezassete de Maio de dois mil e 

dez, acusando recepção da proposta aprovada sobre a “Discussão Pública do Plano 

de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”.------

----------------------------------------------------– de Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, e-mail de sete de Maio de dois mil e dez, enviando cópia de 

projecto de resolução que “Recomenda ao Governo a suspensão do processo de 

aprovação do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina e a adopção de medidas de efectiva consulta pública e participação 

das populações para a redefinição do Plano e Ordenamento do PNSACV e do seu 

Regulamento”.---------- – de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-

mail de dez de Maio de dois mil e dez, enviando cópia de duas perguntas 

apresentadas pelo deputado José Soeiro dirigidas ao Governo uma sobre a “Unidade 

Local de Saúde do Barlavento” e  outra sobre a “Construção do novo Hospital de 

Lagos”.-------------– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail 

de onze de Maio de dois mil e dez, enviando cópia de pergunta apresentada pelo 

deputado José Soeiro dirigida ao Governo sobre o “Funcionamento da Docapesca em 

Sagres”.----------------------------------------------------------------------------------– de Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de catorze de Maio de dois mil 

e dez, enviando cópia de pergunta sobre a “Aplicação da regra “saem dois entra um” 

nas Autarquias Locais”.----------------------------------------- de Grupo Parlamentar do 

Partido Comunista Português, e-mail de catorze de Maio de dois mil e dez, enviando 

cópia de pergunta  sobre a “Aplicação da regra “saem dois entra um” nas Autarquias 

Locais”.----------------------------------------– de Grupo Parlamentar do CDS – PP, e-mail 

de vinte e oito de Maio de dois mil  e dez, acusando recepção de ofício sobre “Moção 

aprovada pelas Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo e Odemira 

referente ao Plano de Ordenamento do PNSACV”.--------------------------------------------

----------------– de  Governo Civil do Distrito de Faro, ofício número mil setecentos e 

vinte três/barra dois mil e dez, de dez de Maio de dois mil e dez, informando que a 
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exposição sobre a “Discussão Pública do Plano de Ordenamento do Parque Natura 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”, foi enviada à Senhora Ministra do 

Ambiente e Ordenamento do Território.--------------------------------– de Câmara 

Municipal de Aljezur, ofício número cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis, de 

trinta e um de Maio, informando que o parecer da Comissão de Acompanhamento 

não acompanhava o documento da discussão pública da revisão do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.-----------

------------------------------------------------------------- – de Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, e-mail de dois de Junho de dois mil e dez,  enviado 

resolução aprovada pelo Conselho Geral, sobre  “Os Municípios e as medidas 

complementares ao Plano de Estabilidade e Crescimento”.---------------------------------

------------------------------------------– de Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, e-mail de sete de Junho de dois mil e dez,  enviado proposta aprovada 

pelo Conselho Geral sobre medidas que ainda mais limitarão a sua capacidade de 

intervenção em prol das populações.-------------------------------------------------------------

----------------- – de Santa Casa da Misericórdia de Aljezur, informa acerca do Centro 

de Assistência Social Polivalente de Aljezur.---------------------------------------------– de 

Câmara Municipal de Aljezur, envia ofício do Gabinete de Relações Institucionais da 

Estradas de Portugal sobre deslizamento de terras na EN cento e vinte – Odeceixe.---

------------------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ofício número trinta e 

quatro mil e setecentos  traço dois mil quatrocentos e sessenta e nove garra GP, de 

trinta e um de Maio de dois mil e dez, acusando recepção da moção aprovada pelas 

Assembleias Municipais de Aljezur, Vila do Bispo e Odemira, sobre o “Plano de 

Ordenamento do PNSACV”.--------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, ofício número duzentos 

e seis traço trezentos e cinquenta e nove mil oitocentos e noventa barra XI, de dois 

de Junho de dois mil e dez, enviando cópia de intervenção da deputada Heloísa 

Apolónia sobre o “Litoral e derrocadas de arribas”.-------------- 

– de Gabinete do Primeiro Ministro, ofício número três mil oitocentos e quarenta e 

cinco, de dois de Junho de dois mil e dez, acusando recepção da moção sobre o 

“Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina”.------------------------------------------------------------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, ofício número duzentos 

e três traço trezentos e cinquenta e nove mil seiscentos e quarenta barra XI, de oito 

de Junho de dois mil e dez, enviando cópia de perguntas da deputada Heloísa 

Apolónia, dirigidas aos Ministérios da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

e do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre  “Investimentos no Perímetro 

de Rega do Mira” e “Lagoas temporárias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano 

e Costa Vicentina”.------------------------- 

Foi lida a seguinte correspondência: --------------------------------------------------------------  

– de Casa Civil do Presidente da República, ofício Número três mil oitocentos e 

setenta e nove, de quinze de Junho de dois mil e dez, agradece o envio de moção 

aprovada pela Assembleia Municipal.------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Não se 

verificou qualquer intervenção.------------------------------------------------------------------  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: – O Senhor José Cavaco solicitou informação acerca das alterações que 

foram feitas no projecto da Variante de Aljezur.-------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse querer colocar a mesma questão e que pensa que a 

alternativa agora apresentada poderá ser a mais aceitável. Disse ainda que deveria 

ser feito um acompanhamento ao projecto, de forma a que o mesmo tenha o melhor 

enquadramento possível a nível paisagístico.-----------------------  

Quanto à época balnear, perguntou se a Câmara vai manter o protocolo estabelecido 

habitualmente com a Associação dos Bombeiros, no âmbito da vigilância das praias.-

------------------------------------------------------------------  

Salientou a sua satisfação quanto à implementação do serviço de cuidados integrados 

e perguntou se a sua localização é a mesma que inicialmente foi indicada.--------------

------------------------------------------------------------------ Em relação à  estrada de 

Marmelete,  manifestou  o  seu  agrado  por  finalmente 

esta obra ir avançar.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara começou por referir que sem prejuízo de todas as 

outras questões colocadas, de facto, a questão relacionada com a construção da 

Variante de Aljezur é a que de momento é a mais relevante. Disse que esta é a 

proposta que vem aprovada desde o anterior mandato, pois de todas as propostas 

apresentadas esta é aquela que menos impacto, menos prejuízos apresenta e que 

menos transtornos causariam à sua implementação. Disse ainda que este projecto já 

esteve sujeito à discussão pública e que, apesar de ter havido pessoas que se 

insurgiram a esta proposta, também foi a que ganhou maior consenso.------------------

-------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao início da época balnear e ao Protocolo de vigilância das praias, 

referiu que o mesmo foi estabelecido com os Bombeiros, mas apenas para as Praias 

de Odeceixe, Adegas e Vale dos Homens. Disse ainda que a Praia de Odeceixe estava 

abrangida no Protocolo, visto não ser uma praia concessionada.---------------------------

----------------------------------------------- 

Quanto à localização da unidade de cuidados integrados, informou que a mesma irá 

ser construída no lote sito na Barrada, onde anteriormente estava prevista a 

construção da sede do Juventude Clube Aljezurense. -----------------------------------------  

Esclareceu ainda que, relativamente ao roteiro cultural, ao roteiro turístico e ao 

mailing que estão a ser executados, não se trata de nenhuma excentricidade da 

Autarquia, pois o que acontece é que, no caso dos dois primeiros, os seus stocks 

estavam no final e desactualizados, pelo que, teve de ser renovado. Assim foi feito 

concurso e quem ganhou o mesmo foi a empresa “mil olhos”. A criação do mailing, 

tem a ver com o facto do Município de Aljezur ser finalista no projecto de eleição 

“As sete Maravilhas Naturais de Portugal”, com o Pontal da Carrapateira e com o 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ---------------------------------  

O Senhor José Marreiros disse querer reforçar a sua posição inicial em relação à 

construção da Variante de Aljezur, referindo que não está de acordo com o facto de 

que o términos da Variante venha a ser no local que a Estradas de Portugal, 
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teimosamente, tem vindo a apontar, pois considera que a rotunda deveria ser feita 

junto ao cruzamento que dá acesso ao Vale da Maia.-------------------------- 

Disse ainda que também deverá ser tomada em atenção a questão relativa à 

construção da rotunda junto ao Posto de Turismo, pois tal como já foi dito deverão 

ser evitados eventuais transtornos a peões e até ao trânsito local. -------------------------  

O Senhor Vítor Vicente perguntou se, a questão hidráulica que está a ser apontada 

para a zona do Posto de Turismo, não poderia via a ser ajustada também com a 

passagem para peões? Se a rotunda a ser construída aí, não poderia vir a aproximar-

se um pouco mais da ponte, de forma a minimizar um pouco mais o impacto 

ambiental? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão da vigilância nas praias, disse saber que isso não é uma 

responsabilidade da Autarquia, mas que ao longo dos últimos anos tem vindo 

investir nessa área, tendo sido um pouco pioneira e com resultados patentes. Pelo 

que, considera que este esforço que a Câmara tem vindo a desenvolver é muito 

positivo, pois tem dado resultado em relação à imagem positiva que é transmitida do 

Município de Aljezur, pela preservação de vidas humanas.-------- 

A Senhora Ana Santos perguntou se o edifício onde está instalado o Posto de 

Turismo é propriedade da Autarquia? Referindo que no mesmo, já há algum tempo, 

se encontra uma fenda muito grande, que deveria ser reparada urgentemente a fim 

de evitar possíveis prejuízos. -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente à derrocada que ocorreu junto à ponte de Odeceixe, perguntou se já 

havia alguma indicação da Estradas de Portugal acerca da consolidação daquela 

barreira?-----------------------------------------------------------------------Em relação ao 

programa do ALLGARVE, perguntou se iriam ser realizadas algumas iniciativas no 

Município de Aljezur e se a Autarquia já tinha conhecimento sobre quais são? Pois à 

semelhança do que vai ser feito noutros Municípios, também o nosso monumento 

poderia ser aproveitado para algum espectáculo musical, visto estar num sítio tão 

privilegiado.------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse concordar com o Senhor Presidente da Junta de Aljezur, 

pois não faz qualquer sentido que a rotunda não seja feita junto ao cruzamento do 

Vale da Maia. Que é uma questão minimalista que iria resolver muita coisa. 

Perguntou também qual é a distancia que vai entre as duas rotundas com o 

edificado? Se haverá uma faixa que permita um tratamento urbanístico cuidado, 

nomeadamente, com a implantação de árvores de grande porte que viesse a reduzir o 

impacto sonoro e ao mesmo tempo desse lugar a uns passeios bonitos. Disse ainda 

que na sua opinião a rotunda deveria ser desviada um pouco, mas para norte. Pois 

assim, aproveitando algum terreno da várzea, poderia permitir a criação de um 

espaço destinado ao estacionamento dos autocarros. Perguntou se a estrada actual 

até à rotunda norte iria sofrer alguma reparação, pois considera ser a altura ideal 

para a construção de um passeio pedonal até ao polidesportivo e às piscinas.-----------

---------------------- 

Relativamente à época balnear, disse ter ouvido dois concessionários de praia 

comentarem que, independentemente de serem eles a pagar, consideravam que a 

organização deveria ser integrada por parte da Autarquia, pois no caso de haver 

algum pedido de rescisão de contrato, à semelhança do que aconteceu este ano na 

Praia da Amoreira, a vigilância da praia seria imediatamente assegurada tal como se 

verificava em anos anteriores. ----------------------------------------------------------------------  



 

 

 

Sessão de 25/06/2010 

 

 

7 

Quanto à rede nacional de cuidados integrados, disse estar prevista a criação de vinte 

e nove camas e de trinta postos de trabalho, perguntando se não seria possível o 

Município de Aljezur se juntar a outro Município, de forma a que trinta pessoas 

assistissem um maior número de doentes, já que a despesa está praticamente 

garantida. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia, relativamente à Variante de Aljezur, referiu que 

esta é a variante possível. Que ouve algumas preocupações que foram manifestadas 

aquando da proposta desta solução, sendo que a preocupação base tinha a ver com o 

facto de, não havendo a possibilidade de executar nenhuma das outras propostas, 

esta teria de causar o menor impacto possível na várzea. Pois considera que a várzea 

é um factor de ligação entre a parte velha da Vila de Aljezur e a Igreja Nova e, 

também, uma imagem de Aljezur, à semelhança do Castelo.--------------------------------

-------------------------------------------------- 

Outra recomendação que foi feita à Estradas de Portugal tem a ver com o facto de, 

entre a variante e a Vila, houvesse um espaço que permitisse, de forma natural, 

diminuir os impactos sonoros e paisagísticos da própria variante, com recurso a 

espécies vegetais. -------------------------------------------------------------------------------------  

Aclarou ainda que o objectivo principal, pelo qual a Autarquia sempre lutou para ver 

uma variante em Aljezur, é exactamente retirar o maior número possível de viaturas 

de dentro da vila. Isso não foi totalmente conseguido com esta obra, mas foi 

conseguido em parte.---------------------------------------------- 

Logo, localizar paragens de autocarros no meio da avenida, parece-lhe que vai matar 

tudo aquilo que aqui está a dizer e a defender. Pois, por um lado, vai roubar mais 

espaço à várzea de Aljezur, por outro, é um sítio que fica isolado e sem qualquer tipo 

de apoio. Referiu ainda que, aquilo que recomendou ao Presidente da Câmara é que 

estas paragens de autocarro fossem localizadas próximo aos Bombeiros.----------------

------------------------------------------------ 

Quanto à rotunda que irá ser construída à saída da vila, disse ficar exactamente no 

início da expansão urbana. Logo, daqui por uns anos, aquela rotunda irá estar dentro 

da vila, pelo que considera não fazer muito sentido colocar aquela rotunda naquele 

local, sendo mais indicado que ela ficasse junto ao cruzamento do Vale da Maia. ------  

Perguntou também ao Senhor Presidente da Câmara se, relativamente ao Plano de 

Ordenamento do PNSACV e após todas as iniciativas que tem sido tomadas, da 

parte do Governo já houve alguma manifestação, se tem havido conversações, se há 

alguma disponibilidade para alterar o documento? Disse perguntar isto pelo facto 

desta Assembleia Municipal já ter manifestado algumas vezes a intenção de 

processar judicialmente este processo e, até ao momento ainda não houve qualquer 

resposta da outra parte que possibilite que esta Assembleia tome uma posição 

diferente. -----------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente da Câmara disse que, relativamente ao Plano de Ordenamento 

do PNSACV, já tinha tido a oportunidade de colocar esta questão ao Senhor 

Primeiro-Ministro ao que ele respondeu que o documento não estava aprovado, pois 

teria que o ser em reunião de Conselho de Ministros, deixando implícito que ainda 

haveria muito trabalho a desenvolver. -----------------------------------------------------------  

Informou ainda que, na passada quarta-feira, a secção de municípios com áreas 

protegidas e parques naturais reuniu com a Senhora Ministra, com o Secretário de 

Estado e com o Presidente do ICNB, a pedido da ANMP, e que entre muitas outras 
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questões, obviamente que colocou esta questão. Ao que a Senhora Ministra 

respondeu que as indicações dadas pelas Câmaras Municipais do Sudoeste 

Alentejano e da Costa Vicentina iriam ser tidas na melhor linha de conta e seriam 

devidamente equacionadas. Disse que o que tinha conhecimento é que, até ao 

momento, o ICNB mais não fez do que digitalizar a participação pública de todo este 

processo e que ainda não o começou a trabalhar.------------- 

Quanto à questão relacionada com a vigilância das praias, disse que este assunto 

tinha sido tratado de uma forma integrada, pois o assunto foi discutido com bastante 

antecedência, uma vez que a Câmara sabia que não poderia continuar a assegurar 

esta despesa, na sequência dos cortes orçamentais que se verificaram.-------------------

---------------------------------------------------------- 

Em relação à questão colocada relativamente à derrocada ocorrida em Odeceixe, 

informou que a obra tinha condições para ter o seu início na segunda quinzena de 

Junho, só não começou já porque a Autarquia recomendou que a segunda quinzena 

de Setembro para o inicio da obra, devido ao início do Verão e à maior afluência de 

pessoas a Odeceixe.-------------------------------------------------------  

Relativamente à questão do ALLGARVE, disse que o Município de Aljezur iria estar 

no ALLGARVE de uma forma muito tímida, basicamente irão ter lugar quatro 

espectáculos de animação de rua, mas as negociações ainda estão a decorrer. 

Também irá haver um crepúsculo no Castelo com a Orquestra do Algarve.-------------

--------------------------------------------------------------------- 

Quanto à questão do viaduto, já todos sabem que a Estradas de Portugal não o 

querem prolongar até ao cruzamento para o Vale da Maia. Disse também não lhe 

parecer que seja possível a colocação de vegetação ao longo da variante, assim como 

a existência de uma zona pedonal, que também não lhe parece uma situação segura.-

----------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à questão dos cuidados continuados, referiu que, infelizmente, este é 

aparentemente um grande negócio. Que, pelo estudo de viabilidade económica que 

foi feito, dá para perceber que as taxas de ocupação andam na ordem dos noventa e 

oito/noventa e nove por cento, por isso é que este é um serviço muito caro. ------------  

O Senhor José Marreiros disse que, como tinha estado em algumas reuniões 

relacionadas com a concessão de apoios de praia, queria dizer que atempadamente a 

Câmara fez duas reuniões com os concessionários dos apoios de praia, responsáveis 

por garantir a segurança na respectiva praia, nomeadamente na Arrifana, Monte 

Clérigo e Amoreira. Foram colocadas várias soluções, foi colocada a questão de que o 

Município de Aljezur teria equipamentos e técnicos disponíveis para contribuir de 

alguma forma nesta questão, visto a Autarquia não ter verba disponível para garantir 

este serviço. Disse ainda que foi feito um plano integrado pelos técnicos, que foi 

apresentado aos concessionários, sendo apenas necessário obter a aprovação da 

Capitania, mas que no caso concreto da Praia da Amoreira nenhum plano foi 

apresentado.- 

O Senhor José Cavaco disse que, relativamente às dificuldades que os Municípios 

estão a atravessar, não há nenhum Município que possa viver eternamente do 

recurso ao crédito e do défice. Que têm que alargar a sua base tributária e isso só é 

possível desenvolvendo a economia.---------------------------------------------- 

Comentou ainda acerca dum trabalho que estava previsto ser feito, entre o 

Município de Aljezur e o Município da Vila do Bispo, no sentido de promover a 
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articulação entre a revisão do Plano do Parque e a estratégia municipal de 

ordenamento do território, visando propostas de ocupação do solo. Disse ser 

importante desenvolver esse trabalho com vista ao desenvolvimento da economia do 

Município de Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Fonseca disse que considerava mais viável a construção da rotunda no 

meio da avenida, pois a circulação rodoviária é muito apertada na zona do Posto de 

Turismo, local onde está prevista a construção da mesma. Que a zona de paragem 

dos autocarros deveria ficar no mesmo sítio. ---------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que, de facto, a questão da vigilância das praias não é 

responsabilidade do Município, mas que com a actual situação o factor principal que 

se perde é a coordenação. Que o principal prejuízo que se verifica é a falta de 

coordenação e de articulação, que nestes anos todos, para além dos meios e que foi 

feita desses mesmos meios no sentido de os potencializar. ---------------------------------  

Relativamente ao Plano de Ordenamento do PNSACV, sem prejuízo das posições 

que a Assembleia Municipal tomou e que considera que deve mantê-las em defesa 

desses mesmos objectivos, pensa que a questão dos processos judiciais deveria ser 

levada a cabo pela Câmara Municipal e não pela Assembleia, pois quem tem 

personalidade jurídica é a Câmara. Julga que as recomendações da Assembleia 

seriam no sentido da Câmara Municipal o fazer.-----------------------O Senhor 

Presidente da Assembleia disse que eventualmente será esse o caso.   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 

em reunião de oito de Junho de dois mil e dez, sobre o assunto em epígrafe, que 

acompanhava o respectivo documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--

------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara explicou os objectivos que levaram o pedido da 

apresentação da revisão.--------------------------------------------------------------- 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 

Primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano.--------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
INSPECÇÃO ORDINÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALJEZUR - APRECIAÇÃO 

DO PARECER FINAL NOS TERMOS DA ALÍNEA I) DO NÚMERO UM, DO 

ARTIGO CINQUENTA E TRÊS, DA LEI CENTO E SESSENTA E NOVE 

BARRA NOVENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO: – O Senhor Vítor 

Vicente referiu que este parecer final dá sessenta dias à Câmara Municipal para 

responder às dúvidas e às questões levantadas, pelo que, pediu que essa resposta 

também seja dada à Assembleia Municipal para clarificar alguns pontos que 

levantaram dúvidas, mais do que estar a rebater cada um dos pontos.  Disse não  

saber  se  a  Câmara 

estava em condições de clarificar alguma coisa já, ou se clarifica depois.---------- 

Disse considerar que não faz muito sentido o facto dos funcionários públicos, com 

excepção dos médicos, terem que pedir autorização quando trabalham fora da hora 

de serviço. Julga que quando há incompatibilidades elas devem ser respeitadas, mas 

que quando não as há não deve motivo para isso. Disse que há algum contra-senso, 

mas a Lei é assim e é para cumprir. ---------------------------------------------------------------   
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O Senhor José Cavaco referiu que sede de contraditório que a Câmara se defende 

muito bem, porque a lei permite essas fugas todas. -------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi dado conhecimento da resposta dada à IGAL 

pela Câmara Municipal de Aljezur. ---------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se verificou qualquer intervenção.------------------------- 

 

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 

aprovar a acta 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 três horas e quinze minutos 

do dia vinte e cinco de Junho de dois mil e dez, mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente acta.-------------------------------------------- 

 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 

e subscrevo.---------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 

 

 

 

 


