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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Acta da terceira sessão ordinária de 2011 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de Junho de 2011 

INÍCIO: 21:20 horas 

ENCERRAMENTO: 23:25 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel José de Jesus Marreiros, Presidente  
Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário  
José Carlos Pacheco Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Manuel António Custódio Rosendo, Henrique Manuel Ramos Henriques, Johannes 
Alexander Schydlo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, José Hugo Tomás Ferreira, 
José de Oliveira Cavaco, Ana Maria Ferreira Santos, Emanuel Marreiros Amaro de 
Jesus, José Maria Fonseca, Iládio de Jesus Alves Furtado, José Manuel dos Santos 
Marreiros e Eliezer João Candeias 
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Sérgio Manuel da Silva Santos, substituído por Manuel Seromenho Marreiros 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Francisco António Baptista Ferreira e Manuel Seromenho Marreiros 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Manuel Alberto Santinho Cristo e Fernando Manuel Costa Rosa 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:20 horas 
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a acta da 
sessão ordinária realizada no vinte e nove de Abril de dois mil e onze.------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
José Carlos Pacheco Silva, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus e Iládio de Jesus Alves 
Furtado, por não terem estado presentes na sessão em causa.--------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de seis de Maio de dois mil e onze, 
enviando cópia de ofício do INFARMED, I.P.; sobre a “Deslocalização de Farmácia do 
Município de Aljezur”.----------------------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de nove de Maio de 
dois mil e onze,  enviando resposta à pergunta efectuada ao Ministério da 
Administração Interna, sobre a “Falta de Recursos Humanos no Destacamento 
Territorial da GNR de Portimão”.---------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil quatrocentos e setenta e 
um, de três de Maio de dois mil onze, enviando fotocópia de documentos referentes a 
“Pareceres do ICN – no âmbito do PO PNSACV – Resolução do Conselho de 
Ministros número onze traço B barra dois mil  e onze”. --------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil oitocentos e trinta e 
seis, de dezasseis de Junho de dois mil onze, enviando o Relatório referente ao ano de 
dois mil e dez e Plano de Acção para dois mil e onze, do Conselho da Comunidade do 
ACES Barlavento.--------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Johannes Schydlo perguntou em que ponto se encontra o processo da Estrada de 
Marmelete? Se já algum parecer do Tribunal de Contas?  ----------------------------------   
Disse também ter ficado um pouco surpreendido ao verificar que o estacionamento 
ao longo da Rua Vinte e cinco de Abril foi alcatroado, visto ali estar prevista a 
construção de um parque.  ----------------------------------------------------------------------   
Perguntou ainda se a Associação de Municípios Terras do Infante ainda existe? Uma 
vez que já algum tempo que não houve nada acerca dessa Associação. -------------------  
O Senhor Vítor Vicente referiu-se ao Parque Natural, mais concretamente às zonas a 
visitar, mencionando que há poucos dias tinha sido abordado por um casal que 
andava perdido, quando pretendia visitar o Pontal da Carrapateira, mas que apesar 
de várias tentativas ainda não tinham encontrado o local, uma vez que não tinham 
encontrado qualquer tipo de sinalização a indicar o mesmo. Disse ainda que este tipo 
de situação é frequente e, que, apesar deste ser um assunto da responsabilidade do 
Parque Natural, gostaria também de chamar a atenção do Município para o mesmo, 
uma vez que para além de poder pressionar o Parque Natural, obviamente que 
também poderá tomar algumas iniciativas em relação a esta matéria. Pois, para além 
de ser um motivo de orgulho para o Município de Aljezur, também há que tirar 
partido de toda a divulgação que ultimamente tem sido feita, incentivando as pessoas 
a nos visitar e promovendo alguma actividade económica no concelho. ------------------  
O SENHOR FRANCISCO ANTÓNIO BAPTISTA FERREIRA PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------- 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: Não estando presente o Senhor Sérgio 
Manuel da Silva Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, o mesmo foi 
substituído pelo Senhor Manuel Seromenho Marreiros, Secretário da Junta de 
Freguesia de Bordeira, portador do Bilhete de Identidade número quatro milhões 
novecentos e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e nove, emitido em vinte e 
nove de Janeiro de dois mil e dois, pelos Serviços de Identificação de Faro.------------- 
A Senhora Ana Santos solicitou mais uma vez que seja facultado aos membros da 
Assembleia o anexo ao Protocolo celebrado com a Casa da Criança do Rogil, referente 
à Unidade de Cuidados Continuados. Acerca da criação deste serviço, perguntou se o 
mesmo vai ter lugar apenas com técnicos da Casa da Criança, ou se, a Autarquia 
também vai disponibilizar alguns meios humanos? Perguntou também se há data 
prevista para a conclusão da execução da obra? Para início de funcionamento dos 
serviços? ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo Tomás disse que gostava de enaltecer a iniciativa da Autarquia 
ao apoiar a criação da Unidade de Manutenção da Rede de Cuidados Continuados 
Integrados, principalmente por ser uma iniciativa de âmbito social. Perguntou 
também se seria possível o Senhor Presidente vir a esclarecer mais profundamente os 
munícipes acerca deste projecto, visto que têm sido criadas uma série de confusões 
que estão patentes na rede social do facebook.-----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse estar confiante em relação ao facto de que, 
brevemente, irão haver boas notícias relativamente à Estrada de Marmelete.  ----------  
Em relação ao alcatroamento do estacionamento da Rua Vinte e Cinco de Abril, disse 
que a Câmara executou essa obra apenas para dignificar um pouco aquele espaço, 
apesar de se manter a intenção de vir a executar o projecto que visa a construção de 
uma zona ribeirinha naquela faixa. ------------------------------------------------------------  
Quanto à Terras do Infante, esclareceu que a mesma ainda existe, mas que 
ultimamente a Associação cinge-se ao trabalho das suas equipas na prevenção dos 
fogos, na silvicultura preventiva, sendo que neste momento tem que se esperar e ver 
como é que vão evoluir as comunidades intermunicipais. ----------------------------------  
Quanto à questão colocada pelo Senhor Vítor Vicente, disse estar completamente de 
acordo com a mesma e que de facto há todo o interesse em que todo o nosso Concelho 
seja visitado, nomeadamente, o Pontal da Carrapateira. Mas referiu também que, à 
entrada da Carrapateira, ainda se encontra um outdoor enorme a divulgar aquele 
ponto turístico como finalista do concurso, sendo no entanto pouco visível. No 
entanto irá ser substituído por um outro só relacionado com o Pontal da Carrapateira 
e em local mais evidente. ------------------------------------------------------------------------  
Em relação à questão colocada pela Senhora Ana Santos, esclareceu que, após a 
última sessão da Assembleia, tinha dado de imediato indicação à Senhora Vereadora 
Fátima Neto para providenciar os documentos a serem facultados, que assim 
aconteceu mas que os mesmos já se encontram na posse dos serviços para serem 
enviados. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao projecto “Mente”, disse tratar-se de um projecto que surgiu no 
âmbito de uma candidatura que a Casa da Criança do Rogil fez ao Alto Comissariado 
da Saúde e que visa a prevenção da saúde mental, em que o público alvo deste 
projecto não é a comunidade escolar, mas sim toda a comunidade Aljezurense. Disse 
ainda que a Casa da Criança foi incentivada a fazer esta candidatura, nomeadamente, 
através da NECI, instituição sediada em Lagos mas que conta com vários utentes 
residentes no Município de Aljezur, inclusive vários adultos.  -----------------------------  
Esclareceu ainda que, presentemente, a Autarquia já apoia e, continuará a apoiar, um 
projecto semelhante a este que está a decorrer na EBI/JI e irá apoiar o “Mente” na 
Casa da Criança. ---------------------------------------------------------------------------- 
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Quanto à Unidade de Cuidados Continuados disse ser expectável que a conclusão da 
obra e  o inicio do seu funcionamento venham a decorrer até ao final de dois mil e 
doze.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Disse também querer informar esta Assembleia, apesar não ter sido questionado 
acerca disso, que a Câmara teve uma má experiencia com a equipa que, 
supostamente, deveria estar a elaborar os Plano de Pormenor do Vale da Telha, pelo 
que, está a ser estudada a melhor forma da Câmara rescindir o contrato estabelecido 
com a Parquexpo, uma vez que os projectos que pretendiam entregar e dados como 
concluídos eram inexequíveis, impraticáveis, que nada tinham a ver com aquilo que 
foi requerido pelo Município de Aljezur. Mais disse que, a seu tempo, o assunto seria 
apresentado a esta Assembleia para apreciação. ---------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Assembleia foram prestados alguns esclarecimentos acerca 
do projecto “Mente”, bem como acerca da questão relacionada com os Plano de 
Pormenor do Vale da Telha. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco fez alguns comentários acerca dos Planos de Pormenor do Vale 
da Telha. ------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos referiu que deve haver alguma anomalia nos retransmissores 
pois, actualmente, nem todos os canais de televisão (RTP, RTP dois, SIC e TVI) estão 
a chegar regularmente à casa dos munícipes de Aljezur, que em determinadas zonas 
da vila são visualizados uns canais e, noutras, são visualizados canais diferentes, pelo 
que solicitou que a Câmara intercedesse junto dos serviços competentes, com vista a 
que a situação seja resolvida. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que, uma vez que estamos a atravessar um período de 
crise, a Autarquia pode melhorar a vida das pessoas sem gastar dinheiro, 
nomeadamente, poder fazer um estudo acerca deste assunto, ver onde se apanha uns 
canais e onde se apanha outros e, posteriormente fazer as recomendações 
necessárias junto dos serviços competentes. No mínimo, há que fazer ver que somos 
iguais aos outros. Se nas cidades as pessoas podem ver todos os canais, porque é que 
em Aljezur as pessoas têm que se sujeitar ao que lhes aparece na televisão? Mas este 
tipo de estudo deveria também ser extensível à internet. Outra situação que poderia 
igualmente facilitar a vida das pessoas que vivem fora das zonas urbanas, tem a ver 
com a distribuição do correio e, à semelhança do que já foi feito em algumas zonas, a 
Autarquia deveria providenciar no sentido de serem colocados apartados em todo o 
concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a colocação de apartados tem sido da 
responsabilidade das Juntas de Freguesia e que, julga que, todas elas estão 
devidamente servidas desses equipamentos. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que não é a primeira vez que o Senhor 
José Cavaco faz referência ao serviço de internet, pelo que lhe sugeriu que elaborasse 
um documento acerca desse assunto, para posteriormente ser analisado e aprovado 
numa próxima Assembleia. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo questionou acerca da extinção de municípios e de que 
forma o Município de Aljezur poderá vir a ser afectado? -----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que nem tão-pouco colocava essa questão, de 
que o Município de Aljezur eventualmente possa vir a ser extinto, ou até fundido. 
Que, após variadíssimas conversas que tem mantido com diversos colegas, 
Presidentes de outras Câmara, parece-lhe que o que corre dentro do próprio Governo 
e que se comenta é que, é entendimento do Governo que deverá ser reforçado o inter-
municipalismo, sem que seja diminuída a identidade dos Municípios.-------------------  
Relativamente à extinção de freguesias, julga que esse assunto já está encerrado e que 
efectivamente irão ser extintas muitas freguesias, particularmente aquelas que 
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confinam com as sedes dos Municípios, depois irão ser feitas uma série de fusões.  No 
caso do Município de Aljezur,  ainda  nada  se  sabe,  até  que  ponto poderá vir a ser 
afectado.------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que a extinção de municípios não faz 
qualquer sentido, que eventualmente, poderá vir a ser feita uma nova organização 
com vista a alterar o seu actual funcionamento. Em muitos sítios, os Municípios 
acabam por ser a única coisa com que as pessoas se identificam, nomeadamente, em 
momentos de crise como aquele que estamos a atravessar. --------------------------------  
 

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  
PLANO DE PORMENOR DO ESPARTAL – TRANSFERÊNCIA DAS ÁREAS 
DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DOS ANTIGOS LOTEAMENTOS 
COM OS ALVARÁS NÚMERO UM BARRA OITENTA E QUATRO E 
NÚMERO UM BARRA OITENTA E OITO, PARA AS ÁREAS DE DOMÍNIO 
PRIVADO MUNICIPAL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de dez de Maio de dois mil e onze, sobre o assunto em 
epígrafe, que acompanhava o respectivo documento, os quais ficam arquivados em 
pasta própria. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Arquitecta Pilar Costas, Chefe da Divisão 
de Gestão Urbanística e de Obras Particulares, da Câmara Municipal de Aljezur, 
usaram da palavra para efectuaram os esclarecimentos necessários e apresentaram os 
mapas explicativos acerca deste assunto. -----------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco perguntou de que forma os nove mil metros tinham chegado à 
posse da Câmara? A que título é que a Câmara é proprietária disso? ---------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que tinha a ver com cedências, com 
estacionamentos. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia esclareceu que havia um figurino de uma 
urbanização, entretanto, foi feito um plano de pormenor que tem outro figurino, que 
o projecto foi reformulado e agora surge com várias alterações. Por exemplo, zonas 
que eram arruamentos deixaram-no de o ser, outras zonas que não eram, passaram a 
sê-lo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que as áreas de domínio público não podem ser objecto 
de negócio jurídico, logo têm de passar para o domínio privado. --------------------------  
O Senhor Vítor Vicente solicitou mais uma vez que as informações técnicas cheguem 
antecipadamente aos membros da Assembleia, para que melhor possam analisar os 
assuntos e atempadamente, por forma a poderem melhorar o seu contributo na 
Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
transferência das Áreas de Domínio Público Municipal dos antigos loteamentos com 
os alvarás número um barra oitenta e quatro e número um barra oitenta e oito, para 
as Áreas de Domínio Privado Municipal - Plano de Pormenor do Espartal.-------------- 
 

INTERVALO: – Foi pelo Senhor Presidente da Mesa proposto, e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a ausência 
do membro Manuel António Custódio Rosendo.-------------------------------------- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
TAXA PARA A CONCESSÃO DE GAVETÕES  E  OSSÁRIOS  NO  
CEMITÉRIO  DO 
ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de catorze de Junho de dois mil e onze, sobre o assunto em epígrafe, a 
qual fica arquivada em pasta própria.------------------------------------------------------ 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a taxa 
para a concessão de gavetões e ossários no cemitério do Rogil.-------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
PARECERES DO ICNB NO ÂMBITO DO NOVO PLANO DE 
ORDENAMENTO DO PARQUE NATURAL: – Pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi apresentada a seguinte proposta:--------------------------------------------  
“POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR ACERCA DE EMISSÃO DE 
PARECERES PELO ICNB----------------------------------------------------------------- 
Através da Resolução do Conselho de Ministros número dezanove barra dois mil e 
oito, o Governo sujeitou a Medidas Preventivas algumas urbanizações nos municípios 
de Aljezur e Vila do Bispo.------------------------------------------------------------------ 
Da referida Resolução constava o seguinte:------------------------------------------------ 
“Assim, com o objectivo de evitar a alteração das circunstâncias e condições 
actualmente existentes na área de intervenção do novo Plano de Ordenamento, 
facto que poderia comprometer decisivamente a sua futura execução, a qual 
constitui um reconhecido objectivo de interesse nacional, importa adoptar, de 
imediato, medidas preventivas que interditem ou condicionem a realização de 
acções que possam pôr em causa a viabilidade de execução do referido Plano”.----- 
E dizia mais:-------------------------------------------------------------------------------- 
 “Por fim, cumpre, ainda, assinalar que as medidas preventivas ora adoptadas 
restringem-se ao estritamente necessário para a salvaguarda dos objectivos 
prosseguidos com a revisão do plano de ordenamento do PNSACV, incidindo sobre 
as acções que maior impacte podem ter na futura estratégia de protecção nas áreas 
referidas, assinaladas nas plantas anexas, sendo acompanhadas da suspensão do 
plano de ordenamento do PNSACV nas mesmas áreas”.------------------------------- 
As medidas preventivas aprovadas pela citada Resolução interditavam determinadas 
actividades e permitiam outras em certas áreas, nomeadamente a construção, 
reconstrução ou ampliação de edifícios e outras instalações, deste que obtida a prévia 
autorização do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade (Ponto 
cinco da Resolução, conjugado com o ponto três).--------------------------------------- 
E foi ao abrigo do disposto no parágrafo anterior que o ICNB sempre respondeu aos 
pedidos de construção, reconstrução e ampliação de edifícios, que lhe foram 
dirigidos.------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovado que foi o novo Plano de Ordenamento do Parque Natural, através da 
Resolução do Conselho de Ministros número onze traço B barra dois mil e onze, de 
quatro de Fevereiro, cessou a aplicação das Medidas Preventivas, uma vez que as 
mesmas só vigoravam até à aprovação do Plano, como mencionava a própria 
Resolução que as aprovou.----------------------------------------------------------------- 
Para algumas áreas que estavam sujeitas às citadas Medidas preventivas o no Plano 
de Ordenamento vem agora dizer que devem ser objecto de planos municipais de 
ordenamento do território (número três do artigo quadragésimo-segundo do novo 
Plano) e que até à aprovação destes planos, ficam sujeitos a autorização do ICNB, 
entre outras actividades, a construção, reconstrução ou ampliação de edifícios e 
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outras instalações (número quatro do artigo quadragésimo-segundo do novo 
Plano).-------------------------------------------------------------------------------------- 
Do exposto ressaltam procedimentos exactamente iguais, tanto quanto à aplicação 
das Medidas Preventivas quanto à aplicação do artigo quadragésimo-segundo do 
novo Plano de Ordenamento do PNSACV, a saber:---------------------------------------  
As medidas preventivas aprovadas pela Resolução do Conselho de Ministros 
sujeitavam a parecer do ICNB a construção, reconstrução e ampliação de edifícios e 
outras instalações, até que fosse aprovado um novo Plano.----------------------------- 
Um - O artigo quadragésimo-segundo do novo Plano de Ordenamento do PNSAV 
sujeita a parecer do ICNB a construção, reconstrução e ampliação de edifícios e 
outras instalações até que seja aprovado um no plano municipal de ordenamento do 
território.------------------------------------------------------------------------------------ 
Ora para situações iguais mandam as boas regras de aplicação do direito, que devem 
ser seguidos procedimentos iguais.--------------------------------------------------------- 
No entanto constata-se agora que o ICNB se recusa a cumprir o artigo quadragésimo-
segundo, número quatro do Regulamento do novo Plano de Ordenamento do 
PNSACV, emitindo pareceres desfavoráveis com o argumento de que o número 
quatro do artigo quadragésimo-segundo é “uma norma esvaziada de conteúdo e de 
aplicabilidade directa e imediata”.-------------------------------------------------------- 
Mas antes de aprofundarmos melhor esta prepotente atitude do ICNB, importa 
dissertar um pouco mais sobre o cumprimento dos objectivos que levaram à 
aprovação da Medidas Preventivas.-------------------------------------------------------- 
Ora como já atrás foi descrito, as medidas preventivas tinham como finalidade evitar 
a alteração de circunstância que pudesse pôr em causa a elaboração e cumprimento 
dos objectivos do novo Plano de Ordenamento.------------------------------------------ 
Nestes termos e perante a posição agora assumida pelo ICNB é evidente a 
constatação de que o novo Plano de Ordenamento não trouxe nenhuma solução nova 
para as áreas que estavam sujeitas a medidas preventivas, pois continua e exigir, para 
esses espaços, a autorização do ICNB, o qual agora se recusa a cumprir, na emissão 
de pareceres, o mesmo procedimento que seguia quanto ao cumprimento das 
medidas preventivas.----------------------------------------------------------------------- 
O artigo quadragésimo-segundo do Regulamento do Plano do PNSACV refere que 
constituem objectivos, para as áreas em causa, resumidamente os seguintes: 
promover a requalificação urbanística e ambiental, salvaguardar os valores 
naturais, definir áreas de requalificação urbana e paisagística e de áreas de 
renaturalização, requalificar áreas edificadas com eventual recurso a demolições, 
etc.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acerca destes objectivos diz que o ICNB, nos seus pareceres o seguinte: (…) o ICNB 
desconhece, por exemplo, é que poderão vir a ser ordenadas demolições, ou quais as 
áreas, a demarcar, de salvaguarda dos valores naturais, de requalificação urbana e 
paisagística e de renaturalização, entre outras, bem como quais os critérios 
construtivos a adoptar, além de outros aspectos relevantes, igualmente ainda a 
definir e que, como bem se compreende, são indispensáveis à análise e decisão de 
quaisquer projectos de obras”.------------------------------------------------------------ 
Desta forma, conclui-se que a norma do número quatro, do artigo quadragésimo-
segundo, do Regulamento do POPNSACV, é uma norma esvaziada de conteúdo e de 
aplicabilidade directa e imediata, por poder contradizer e obstaculizar à elaboração 
dos planos municipais previstos no número três do mesmo artigo (…). E, neste 
sentido, consideramos também que, estando uma determinada norma dependente 
de regulamentação, a mesma não produz efeitos até à entrada em vigor da 
respectiva regulamentação”.-------------------------------------------------------------- 
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Da primeira parte desta transcrição de um parecer do ICNB extrai-se que o ICNB 
emite parecer desfavorável porque não dispõe de elementos ou critérios que lhe 
permitam analisar e decidir quaisquer projectos de obras.------------------------------- 
Impõe-se assim perguntar quais os elementos e critérios de que o ICNB dispunha 
quando emitia pareceres, para as mesmas áreas, que estavam sujeitas às Medidas 
Preventivas?????--------------------------------------------------------------------------- 
Face ao exposto os pareceres emitidos pelo ICNB, com a fundamentação atrás 
enunciada, são actos nulos, a saber:------------------------------------------------------- 
a) Impõe o artigo centésimo vigésimo-quarto, número um, alínea d), do Código 
do Procedimento Administrativo, que os actos administrativos devem ser 
fundamentados quando “Decidam de modo diferente da prática habitualmente 
seguida na resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos 
mesmos princípios ou preceitos legais”.---------------------------------------------------  
b) Ora o ICNB não fundamenta porque razão, na ausência de elementos ou 
critérios que lhe permitam apreciar projectos de obras, emite agora pareceres 
diferentes no âmbito de aplicação do Plano de Ordenamento do Parque do que 
aqueles que emitia no âmbito da aplicação das Medidas Preventivas, quando a citada 
ausência de elementos e critérios é comum tanto ao Plano como às Medidas 
Preventivas.---------------------------------------------------------------------------------- 
c) Dispõe o artigo centésimo vigésimo-quinto, número um do CPA que “A 
fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de 
facto e de direito (…)”---------------------------------------------------------------------- 
Ora o ICNB limita-se a fazer um mero exercício de poesia jurídica, sem nunca 
fundamentar em que norma de direito substantivo sustenta o seu parecer negativo. O 
ICNB limita-se a dizer (pasme-se) que segundo a interpretação do Plano que ele 
próprio elaborou, há uma norma que “é esvaziada de conteúdo e de aplicabilidade 
directa e imediata”, logo, não pode ser aplicada.----------------------------------------- 
Do parecer do ICNB não consta qualquer fundamentação de direito que refira qual a 
norma que é violada pelo pedido de construção que foi feito.---------------------------- 
Ou seja, a consulta que obrigatoriamente tem de ser feita ao ICNB, por força do 
disposto no número quatro do artigo quadragésimo-segundo do Regulamento do 
Plano de Ordenamento do PNSACV, destina-se a que o ICNB declare se o projecto 
está ou não em conformidade com o Plano de Ordenamento do PNSACV.---------- 
A consulta não se destina a saber se o Plano que o ICNB aprovou tem normas 
esvaziadas de conteúdo ou não. Isso não é o que o requerente pretende saber. Ao 
requerente nada interessa saber se a leviandade, desleixo, incúria ou incompetência 
do ICNB levou à aprovação de normas esvaziadas de conteúdo.------------------------ 
É no mínimo hipocrisia e ofensa à inteligência de qualquer humilde cidadão, vir o 
ICNB, no parecer, refugiar-se no legislador do Plano, concluindo que esse legislador 
produziu normas esvaziadas de conteúdo, quando o Plano foi feito ao belo prazer do 
ICNB, ou seja, foi o legislador.------------------------------------------------------------- 
d) Dispõe ainda o número dois do artigo centésimo vigésimo-quinto do CPA que 
“Equivale à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por 
obscuridade, contradição, ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto”.------------------------------------------------------------------------ 
De facto a  motivação  do  acto  é  contraditória  quando  para  situações  
iguais(medidas preventivas e plano de ordenamento) decide de forma diferente.------ 
É obscura porque em vez de fundamentar o acto na conformidade ou não com o 
Plano do Parque, fundamenta-o com eventuais normas esvaziadas de conteúdo, 
normas essas da lavra do ICNB.------------------------------------------------------- 
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Obscuro ainda e acima de tudo perverso é o comportamento do ICNB que de forma 
livre e consciente e com a finalidade de emitir parecer desfavorável, rebusca 
fundamentos inaceitáveis, numa atitude reveladora dos atropelos aos direitos dos 
cidadãos que infelizmente, ainda, alguma administração pública é capaz de urdir para 
prosseguir com os seus caprichos.--------------------------------------------------------- 
e) Pelas razões atrás expostas o parecer do ICNB é por si só um acto anulável de 
acordo com o artigo centésimo trigésimo-quinto do CPA. No entanto, é mais grave o 
vício da decisão do ICNB. O acto é nulo de acordo com a alínea d) do número dois do 
artigo centésimo  trigésimo-terceiro,  porque  viola  o  conteúdoessencial de um 
direito fundamental, a igualdade.------------------------------------------------------------ 
Ao decidir de forma diferente casos iguais o ICNB está a violar o princípio da 
igualdade, tutelado pela Constituição do seu artigo décimo-terceiro e positivado no 
artigo quinto do CPA.----------------------------------------------------------------------- 
O parecer do ICNB, fundamentando ainda o seu parecer desfavorável no facto de “ 
(…) considerarmos também que, estando uma determinada norma dependente de 
regulamentação, a mesma não produz efeitos até à entrada em vigor da respectiva 
regulamentação”.-------------------------------------------------------------------------- 
Este extracto do parecer do ICNB é um verdadeiro delírio jurídico e só encontra 
justificação na obscuridade das intenções do ICNB quanto ao assunto.----------------- 
Na verdade afirmar que um Regulamento tem normas que carecem de 
regulamentação é um verdadeiro disparate jurídico. Os Regulamentos existem para 
regulamentar não se conhece no ordenamento jurídico quaisquer regulamentos para 
regulamentar regulamentos.----------------------------------------------------------------- 
O Regulamento é a instituição jurídica vinculativa dos particulares que mais próximo 
está destes. Entre o Regulamento e os particulares não existe mais nada.---------------- 
Ficamos no entanto na dúvida em saber qual a norma que o ICNB diz carecer de 
regulamentação.---------------------------------------------------------------------------- 
No entanto parece-nos que, ou será o número três do artigo quadragésimo-segundo 
ou o número quatro do mesmo artigo.---------------------------------------------------- 
Comecemos pelo número três do artigo quadragésimo-segundo:---------------------- 
Diz este articulado que “A área de intervenção específica de Vale da Telha e 
Paisagem Oceano deve ser objecto de planos municipais de ordenamento do 
território cujos objectivos devem respeitar o disposto no número anterior”.--------- 
Será esta norma que carece de regulamentação?----------------------------------------- 
Esta norma apenas diz que devem ser elaborados planos municipais de ordenamento 
do território. Não é uma norma que careça de regulamentação e nem vincula os 
particulares.--------------------------------------------------------------------------------- 
Depois de aprovados estes planos municipais o ICNB já não terá de ser consultado 
sobre quaisquer projectos de obras nas áreas abrangidas por esses planos.-------------- 
Não se vislumbra aqui de que forma a inexistência destes planos condicione os 
pareceres do ICNB.------------------------------------------------------------------------- 
Só a inexistência destes planos é que justifica o número quatro do artigo 
quadragésimo-segundo, o qual refere que até à aprovação dos citados planos 
municipais os projectos de edificações ficam sujeitos a autorização do ICNB.---------- 
Deste modo também este articulado não carece de qualquer regulamentação, porque 
o seu cumprimento não está dependente da existência dos citados planos. ------------ 
Este articulado existe exactamente porque não existem planos, porque se existissem 
então sim, passa a ser uma norma esvaziada de conteúdo.------------------------------ 
Então o ICNB diz que só pode aplicar esta norma depois dos planos municipais 
aprovados? É um perfeito disparate porque a norma deixa de ser aplicável com a 
aprovação desses planos.------------------------------------------------------------------ 
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O número quatro do artigo quadragésimo-segundo é uma norma supletiva, aplicada 
subsidiariamente na ausência dos planos referidos no número três do mesmo artigo e 
não carece de qualquer regulamentação pelo que atrás já se expôs.----------------------- 
Não interessando ao assunto agora em apreço convém no entanto dizer que o artigo 
quadragésimo-segundo do regulamento do Plano do PNSACV, entre outras, é uma 
norma nula por violar as competências municipais em matéria de gestão territorial, 
como se extrai do artigo septuagésimo-quatro do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial. Mas isso é outra história que o tribunal competente 
oportunamente apreciará. ----------------------------------------------------------------- 
Por último o ICNB, no ponto três do seu parecer sustenta em definitivo (será esta a 
fundamentação de direito?) que emite parecer desfavorável porque:------------------- 
a) Porque “ (…) não existem os instrumentos de gestão territorial a que se refere 
o artigo quadragésimo-segundo, número três, do Regulamento do POPNSACV (…)”.- 
b) E “ (…) por força, também, do estatuído no artigo nonagésimo-sétimo do 
regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (…).-------------------------
Dizer que o parecer é desfavorável porque não existem os planos referidos no número 
três do artigo quadragésimo-segundo só pode ser entendido como leviandade para já 
não falarmos de provocação. Na verdade, como já se disse, se esses planos existissem 
o ICNB não tinha que ser consultado.------------------------------------------------------ 
Depois fundamentar ainda, com o artigo nonagésimo-sétimo do RJIGT, um parecer 
desfavorável sobre um pedido de um particular, é ainda mais provocante. O que é que 
interessa ao particular o artigo nonagésimo-sétimo. do RJIGT, quando esse 
articulado nada tem a ver com as pretensões dos particulares nem os vincula?--------- 
O artigo nonagésimo-sétimo dispõe que os planos municipais (neste caso o Plano 
Director) devem ser alterados por adaptação, no prazo de voventa dias, de forma a se 
conformarem, neste caso, com o novo plano do Parque Natural.------------------------ 
Onde é que o ICNB descobriu que na ausência dessa alteração o ICNB não pode dar 
pareceres favoráveis aos pedidos dos particulares?--------------------------------------- 
Então o ICNB agora é polícia das competências municipais? Ao abrigo de que 
diploma legal é que o ICNB sanciona desfavoravelmente os pedidos dos particulares 
com o facto do não (suposto) exercício de competências municipais? Então o Sr. 
Presidente do ICNB acha que o lugar que ocupa lhe dá o direito de ser fiscal dos 
municípios? O Sr. Presidente do ICNB será assim tão poderoso e incólume que ouse 
castigar os particulares pela omissão de uma conduta do município?-------------------- 
Em que país vivemos?-----------------------------------------------------------------------  
E onde encontra o Sr. Presidente do ICNB fundamento para afirmar que o Município 
de Aljezur não cumpriu com o disposto no artigo nonagésimo-sétimo do RJIGT?------ 
Deplorável, porque falso!------------------------------------------------------------------- 
Pelo exposto é notória, por parte do ICNB, uma conduta livre, consciente e 
determinada no sentido de fazer gato-sapato na aplicação do Plano de Ordenamento 
do PNSACV que ele próprio elaborou, como se não bastasse já todas as tropelias que 
urdiu com vista à sua aprovação.---------------------------------------------------------- 
Prova de tudo isto é o parecer agora dissecado, através do qual se constata uma 
postura arrogante e prepotente chegando o ICNB a dizer que há normas do Plano que 
são esvaziadas de conteúdo e inaplicáveis, isto quando passaram só três meses após a 
aprovação do Plano, não tendo o Sr. Presidente do ICNB pejo em refugiar-se no 
legislador do Plano como se o Senhor Presidente do ICNB não fosse ele próprio 
legislador do Plano.------------------------------------------------------------------------- 
Nunca se assistiu a tanto desplante e descaramento!------------------------------------- 



 

 

 

Sessão de 28/06/2011 

 

 

11 

Não sabemos se o Sr. Presidente do ICNB, Engenheiro Tito Rosa está só nesta 
conduta, mas não será difícil de prever que o ex-Secretário de Estado, Professor 
Humberto Rosa, também estivesse ao corrente do assunto.----------------------------- 
Óbvio é que estamos perante um tratamento de um pedido de um particular onde 
grassa um medíocre exercício de poesia jurídica com a finalidade de afastar a 
aplicação do direito ao caso concreto.----------------------------------------------------- 
Veremos se a impunidade continuará a grassar tão folgadamente.--------------------- 
Conhecendo  bem  o  comportamento  do  ICNB  nesta  problemática do Plano de 
Ordenamento do Parque Natural, desnecessário será esta Assembleia Municipal se 
ajoelhar e rogar ao Sr. Presidente do ICNB que pondere este assunto.----------------- 
Apenas denunciamos e lamentamos.----------------------------------------------------- 
Seguramente que o Sr. Presidente do ICNB, Engenheiro Tito Rosa, no rescaldo do 
período eleitoral recente, vai deixar este assunto em banho-maria até que esteja 
clarificada a solidez do lugar que ocupa.--------------------------------------------------- 
Um dado muito positivo podemos desde já extrair das recentes eleições: O Senhor 
Professor Humberto Rosa já foi afastado da Secretaria de Estado do Ambiente.------- 
Espera-se agora que a nova Ministra do Ambiente determine igualmente o 
afastamento do Senhor Engenheiro Tito Rosa, da presidência do ICNB.--------------- 
Na verdade tanto um como o outro jamais deveriam ter ocupado as funções para que 
foram nomeados uma vez que a sua prática de exercício do poder se mostrou 
claramente afastada dos mínimos de competência exigíveis e notoriamente alheada 
dos mais elementares princípios democráticos, éticos e legais.-------------------------- 
Não teremos saudades!”-------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara fez alguns comentários acerca daquilo que consta no 
programa do Governo, em termos do ambiente e do ordenamento do território, 
referindo que se o Governo conseguir cumprir tudo aquilo que está previsto será 
qualquer coisa de extraordinário e muito benéfico para todos. ----------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo contestou acerca dos valores cobrados pelo ICNB para a 
emissão de pareceres. ---------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
proposta sobre a emissão de pareceres do ICNB no âmbito do Plano de Ordenamento 
do Parque Natural.-------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente usou da palavra o Senhor José Manuel Mariano referindo-se a 
construções no Vale da Telha, disse ainda ter recebido notificação para pagamento de 
pareceres por parte do ICNB, sem que tenha recebido os mesmos. -----------------------  
 

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 e três horas e vinte e cinco 
minutos do dia vinte e oito de Junho de dois mil e onze, 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.--------------------------------------------------------------------------------- 
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_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 


