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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 21:10 horas 
SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, 
portador do Cartão de Cidadão número nove milhões novecentos e vinte e dois mil 
setecentos e sessenta e um, válido até dezassete de Setembro de dois mil e dezoito, 
emitido por Portugal, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do Senhor 
Manuel José de Jesus Marreiros, eleito nas listas do Partido Socialista.------------------ 
 

A Senhora Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, portadora do Cartão de Cidadão 
número cento e seis milhões quinhentos e vinte mil novecentos e trinta e oito, com 
validade até vinte e cinco de Junho de dois mil e catorze, emitido por Portugal, 
passou a fazer parte dos trabalhos em substituição da Senhora Ana Maria Ferreira 
Santos, eleita nas listas do Partido Social Democrata.------------------------------------- 
 

O Senhor Manuel José Marques do Nascimento, portador do Bilhete de Identidade 
número nove milhões seiscentos e treze mil duzentos e treze, emitido em três de Abril 
de dois mil e oito, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos 
trabalhos em substituição do Senhor Manuel António Custódio Rosendo, eleito nas 
listas do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------- 
 

A Senhora Filomena da Rosa Marreiros, portadora do Bilhete de Identidade número 
nove milhões duzentos e trinta mil oitocentos e sessenta e seis, emitido em catorze de 
Junho de dois mil e sete, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte 
dos trabalhos em substituição do Senhor Manuel Alberto Santinhos Cristo, eleito nas 
listas do Partido Socialista.--------------------------------------------------------------------- 
 

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 vinte e sete de Fevereiro de dois mil e doze.----------- 
O Senhor Vitor Vicente referiu que na sua intervenção sobre utilização prevista para a 
Escola da Carrapateira, onde está mencionado “localização”, deverá estar 
“utilização”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
Pedo Silva, Mónica Potevin, Manuel Nascimento e Filomena Marreiros, 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, ofício número novecentos e oitenta e cinco, de 
treze de Fevereiro de dois mil e doze, enviando cópia do Plano Estratégico de 
Intervenção de Requalificação e Valorização – Polis Litoral Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina.--------------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número mil e sessenta e um, de dezassete 
de Fevereiro de dois mil e doze, enviando cópia do Plano de Atividades e Orçamento 
par dois mil e doze – Polis  Litoral Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.-------------- 
– de Turismo do Algarve, E.R., ofício de catorze de Fevereiro de dois mil e doze, 
informando acerca do Plano Estratégico de Promoção para o Turismo Acessível no 
Algarve.------------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e oito de Fevereiro de dois mil e 
doze, enviando cópia de despacho de arquivamento do Tribunal Administrativo e 
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Fiscal de Loulé – Ministério Público, sobre petição apresentada pela Câmara 
Municipal de Aljezur referente ao Loteamento Paisagem Oceano.---------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses,  e-mail  de vinte  e  nove  de 
Fevereiro de dois mil e doze, enviando a Resolução do Conselho Directivo, relativa à 
proposta de lei número quarenta e quatro barra XXII – Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica.------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Tavira, ofício número quarenta, de vinte e nove de 
Fevereiro de dois mil e doze, enviando moção sobre a “Rejeição das portagens na Via 
do Infante”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Assembleia Municipal de Faro, ofício número nove, de um de Março de dois mil 
e doze, enviando moção sobre a “Proposta de Lei de Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica”.------------------------------------------------------------------------ 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de doze de Março 
de dois mil e doze, enviando pergunta dirigida ao Governo sobre o Matadouro 
Público do Algarve.------------------------------------------------------------------------------ 
– de Assembleia Municipal de Vila do Bispo, ofício número vinte e um, de  doze de 
Março de dois mil e doze, enviando moção sobre “Portagens na Via do Infante”.- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de  vinte e dois de Março, enviando cópia 
de ofício do INFARMED, sobre transferência de Farmácia no Concelho de Aljezur.---- 
– de Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, ofício número cinco, de cinco de 
Março de dois mil e doze, enviando moção sobre a “Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica”.------------------------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de três de Abril de dois mil e doze 
enviando comunicação da AMAL dirigido ao Secretário de Estado da Administração 
Local e Reforma Administrativa, sobre competências a transferir para a AMAL.------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de três de Abril de dois mil e doze 
enviando comunicação da AMAL dirigido ao Primeiro Ministro sobre a situação 
financeira dos Municípios do Algarve.-------------------------------------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de dez de Abril de dois mil e doze, 
enviando cópia de oficio do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que envia 
despacho de arquivamento de processo referente ao Loteamento do Vale da Telha.---- 
Foi lida a seguinte correspondência: ----------------------------------------------------------  
– de FENPROF-Federação Nacional de Professores, ofício número cinquenta e oito, 
solicita a discussão sobre a constituição de grandes agrupamentos escolares.----------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
José Hugo chamou a atenção para o facto de que, à mínima chuva ou trovoada, o Vale 
da Telha fica sem luz, situação que se agrava quando as inúmeras interrupções 
provocam a avaria dos eletrodomésticos e, solicitando a intervenção da autarquia 
junto da EDP.------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor José Cavaco referiu que na zona do Vale da Telha, quando se entra na 
primeira rotunda, encontra-se um aviso que pede o respeito pela biodiversidade e que 
dá conhecimento das elevadas coimas a serem aplicadas, mas que de seguida 
aparecem as máquinas que cortam tudo a eito, só deixando os pinheiros, sendo que 
algumas daquelas plantas nunca mais se recuperam. Sugerindo que essas limpezas 
sejam feitas com mais cuidado. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse ter-se apercebido que recentemente tinham sido feitas 
limpezas em algumas ribeiras, e que igualmente teve conhecimento que alguns 
proprietários marginais às mesmas se queixaram da falta de cuidado com que esses 
trabalhos foram executados, nomeadamente, destruindo algumas árvores de fruto 
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que se encontravam nos limites das propriedades. Sabendo que essa responsabilidade 
não é da autarquia, solicitou que esta entrevisse junto da ARH. ---------------------------  
O SENHOR JOHANNES ALEXANDE SCHYDLO PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara referiu que, como todos têm conhecimento, já estão 
a ser elaborados os Planos de Pormenor para o Vale da Telha, pelo que aquela zona 
está interdita do ponto de vista da construção. ----------------------------------------------  
Quanto à falha de energia no Vale da Telha, a EDP já solicitou autorização para a 
colocação de três novos PT, pelo que julga que essa situação será resolvida a 
curto/médio prazo. Disse ainda que essa situação também se verifica em Aljezur e 
Odeceixe, pelo que, a EDP pretende construir uma nova linha, partindo do 
Carrascalinho em direção a norte. A obra ainda não foi iniciada, dada a discordância 
da população residente naquela zona em relação à mesma. Situação que está a pôr em 
causa a regular alimentação de energia elétrica à zona norte do concelho. Assim 
sendo a autarquia já solicitou à EDP que seja estudada uma alternativa, que na 
opinião da Câmara passava pela substituição de toda a linha, só que aquela empresa 
não está para aí vocacionada, prefere fazer uma linha nova. -------------------------------  
O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO PASSOU A FAZER 
PARTE DOS TRABALHOS----------------------------------------------------------------- 
Relativamente às limpezas no Vale da Telha, o Senhor Presidente da Câmara 
esclareceu que as mesmas são sempre feitas, após a aprovação do Parque Natural, no 
entanto, e apesar da sensibilidade da autarquia para com a questão da 
biodiversidade, terá que ser chamada a atenção das pessoas quando forem feitas 
essas limpezas, para que isso não aconteça. Pois essas limpezas são feitas, 
essencialmente, por pessoal da responsabilidade da autarquia, nomeadamente, pelas 
equipas da Terras do Infante. ------------------------------------------------------------------   
Quanto à limpeza das ribeiras, disse que o Senhor Vitor Vicente tinha toda a razão, 
pois de facto houve alguma falta de cuidado. Disse ainda que apesar da maioria 
desses trabalhos serem da responsabilidade da ARH, alguns também são fruto de 
candidaturas efetuadas através da Terras do Infante. ---------------------------------------  
O Senhor José Marreiros, em relação às limpezas efetuadas no Vale da Telha, disse 
que mesmo que haja mais cuidado ao efetuá-las haverá sempre corte de algumas 
espécies que não se renovarão. No entanto, chamou também a atenção para o facto de 
se verificar que existem lotes, comprados já há décadas, cujos proprietários nunca se 
dignaram a proceder a qualquer limpeza nos mesmos. -------------------------------------  
Em relação à limpeza da ribeira da Cerca, disse que apesar de não ser da sua 
responsabilidade, já acompanhou por duas vezes os trabalhos efetuados pelos 
técnicos da empresa responsável pelo projeto, nunca se tendo apercebido que tenha 
havido falta de cuidado, no entanto, considera provável que isso tenha acontecido. 
Disse também ter conhecimento que esses trabalhadores, algumas vezes fazem as 
suas refeições em casa dos proprietários dos terrenos onde decorrem os trabalhos. ----  
O Senhor José Cavaco disse desconhecer qual o conceito de limpeza que o Senhor 
José Marreiros tem, pois o que se verificou é que limparam os arbustos e deixaram o 
lixo. Considera que um Presidente de Junta tem o dever de zelar por essas situações, 
o que não aconteceu neste caso. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que houve um empreiteiro que ao fazer uma 
limpeza junto da linha de alta tensão nos Abris, destruiu quatro sobreiros que ali se 
encontravam plantados, no entanto, ao ser contatado prontificou-se a substituir as 
árvores destruídas. -------------------------------------------------------------------------------  
Perguntou também qual a situação da Agenda vinte e um? --------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara agradeceu todas as informações que têm sido dadas. 
Referiu que as zonas junto às linhas de alta tensão têm sido alvo de limpezas por 
parte da EDP, no âmbito do combate aos incêndios. ----------------------------------------  
Relativamente à Agenda vinte e um, disse que a situação está num patamar que tem a 
ver com a definição do plano de ação estratégica e com a carta de compromissos que 
já foi assinada. Referiu que existem condições para que a Câmara possa assumir uma 
ação que tem a ver com o turismo sustentável e com o turismo da natureza. Acontece 
que neste momento, por força de todas as circunstâncias que vivemos, a Câmara 
encontra-se numa fase de retração para assinar esse compromisso. Esclareceu que a 
breve prazo irá ser feita uma sessão de esclarecimento onde, entre outros assuntos, 
irá ser debatido o tema da Agenda vinte e um ------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente perguntou se o Senhor Presidente da Câmara tinha mais 
alguma informação acerca de um dos pontos da troika que tem a ver com a 
restruturação do modelo autárquico. Se há mais alguma evolução acerca da proposta 
de lei que já foi falada nesta assembleia e que ficou de ser analisada? --------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que o Município de Aljezur esteve representado 
na manifestação que foi promovida pela ANAFRE, inclusive por alguns membros da 
Assembleia Municipal, que teve a ver com o dizer não à redução das freguesias. Disse 
que nesse próprio dia, chegou a informação que os Municípios que tinham três 
freguesias não sofriam alterações, entretanto, pelo texto indiciário que tem 
conhecimento, da Assembleia da República, isso foi alargado para quatro freguesias. 
Se assim for o Município de Aljezur estará a salvo de qualquer alteração, no entanto, 
só ficará descansado quando vir o documento publicado. ----------------------------------   
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – O Senhor Presidente da Câmara prestou informação acerca da 
agenda de verão, realçando a realização de mais um Festival Arte Dentro.------------- 
Informou ainda que a candidatura efetuada para ampliação da Escola EBI/JI de 
Aljezur foi majorada em mais dez por cento, tendo agora uma comparticipação de 
oitenta e cinco por cento da verba necessária para a obra. ---------------------------------  
Relativamente à estrada de Marmelete, a autarquia está também à espera de boas 
notícias, julgando que a sua comparticipação também será aumentada. Informou 
ainda que a candidatura para a estrada das Alfambras também já foi aprovada, no 
entanto, a Câmara só avançará com a obra se a sua comparticipação também for 
majorada, pois considera muito pouco e arriscado, uma comparticipação de 
cinquenta por cento do valor da obra. ---------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 
ONZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de vinte sete de Abril de dois mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, que 
acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita a apresentação dos documentos em 
análise. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse estar um pouco agastado, não às contas em si, mas em 
relação ao processo, pois não teve oportunidade de analisar detalhadamente os 
documentos, dado que os mesmos não chegaram atempadamente. ----------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse corroborar tudo o que foi dito pelo Senhor Iládio 
Furtado. No entanto, e após uma análise muito superficial dos documentos, pode 
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verificar que, ao contrário do que tem vindo a acontecer nos últimos anos, as receitas 
próprias passaram a ser inferiores às receitas transferidas pelo Estado, situação que 
não pode deixar de ser perturbante, muito embora tenha conhecimento que muitos 
desses casos, resultam de situações que ultrapassam a vontade do Município. ----------  
Questionou ainda acerca da diferença verificada na taxa de execução referente à verba 
resultante dos rendimentos de propriedades, nas receitas correntes de capital. Assim 
como na venda de bens de investimento. Manifestou-se também positivamente 
quanto ao facto do valor da dívida a fornecedores ter diminuído substancialmente.----  
Para finalizar, tal como o Senhor Iládio Furtado, disse não estar em condições de 
votar o documento, positiva ou negativamente, uma vez que não teve o tempo 
necessário para analisá-lo detalhadamente devido ao seu envio tardio. ------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que os documentos não foram enviados 
com mais antecedência, uma vez que só foram aprovados em reunião de câmara da 
passada terça-feira. ------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Lurdes Rosa, colaboradora da Câmara Municipal, explicou os documentos 
contabilísticos com maior relevo na prestação de contas. ----------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com as abstenções 
dos membros Vitor Vicente, Iládio Furtado, Mónica Poitevin, José Cavaco e José 
Fonseca, aprovar a Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e onze.------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
ALTERAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte sete de Abril de dois 
mil e doze, sobre o assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria.-------  
O Senhor Presidente da Câmara prestou os devidos esclarecimentos acerca do 
presente assunto. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse concordar com o que foi dito pelo Senhor Presidente, 
questionando no entanto quanto à criação de um lugar de Chefe de Divisão, uma vez 
que ficou vago um lugar no Departamento de Obras. ---------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que esse lugar já não foi contemplado 
aquando da aprovação do Mapa de Pessoal, uma vez que havia conhecimento que a 
colaboradora apenas ficaria na Câmara até ao final de Dezembro. ------------------------  
O Senhor Vitor Vicente relembrou que está previsto haver uma nova estrutura 
orgânica até ao final do ano, logo, indagou porque é que a Câmara não procedia 
apenas uma nomeação em regime de substituição, ou se é pelo facto da mesma 
implicar a abertura do procedimento, situação que se poderá arrastar até ao final do 
ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse querer reiterar o que foi dito pelo Senhor Vitor 
Vicente, pois se a autarquia promovesse uma nomeação em regime de substituição, 
implicaria igualmente a abertura do procedimento, embora haja entendimentos 
diferentes acerca desta matéria. ----------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
alteração ao Quadro de Pessoal.--------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
PEDIDO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CÂMARA – 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA O GIP – GABINETE 
DE INSERÇÃO PROFISSIONAL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte sete de Abril de dois mil e doze, 
sobre o assunto em epígrafe, a qual fica arquivada em pasta própria.-------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara prestou esclarecimentos acerca do presente assunto.  
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Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o 
compromisso financeiro de quatro mil e oitocentos euros, no ano de dois mil e treze, 
referente à prestação de serviços especializados para o GIP – Gabinete de Inserção 
Profissional.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – Foi deliberado 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 duas horas cinquenta e 
cinco minutos do dia vinte e sete de Abril de dois mil e doze, mandando que, de tudo 
para constar, se lavrasse a presente ata.------------------------------------------------------ 
 

E eu, José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi e 
subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

 

A PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 

 
 

 

 


