
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 

 
 
 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2012 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 
 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 19 de Novembro de 2012 

INÍCIO: 21:00 horas 

ENCERRAMENTO: 22:50 horas 
 

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

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

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Licínia Mendes Rodrigues, substituída por Manuel José Marques do Nascimento 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Francisco António Baptista Ferreira 
 

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 21:00 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: 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 da 
Senhora Licínia Mendes Rodrigues, eleita nas listas do Partido Socialista.-------------- 
 

O Senhor Presidente da Câmara informou que este ano o Festival da Batata-Doce irá 
ser inaugurado pelo Senhor Secretário de Estado da Agricultura, no dia trinta de 
novembro, pelas dezoito horas. Que nesse mesmo dia, pelas quinze horas, mas ainda 
sujeito a confirmação, terá lugar a inauguração da Estrada de Marmelete presidida 
pelo Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas, caso não seja possível a sua 
presença, a obra será inaugurada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração 
Local. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que em breve irá ser adjudicada a obra de ampliação da EBI/JI de 
Aljezur, que irá ser executada no decorrer do próximo ano. --------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – 
PROTOCOLO COM ANPC-AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇAO 
CIVIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de nove de outubro de dois mil e doze, que acompanha o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos devidos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
O SENHOR FRANCISCO ANTÓNIO BAPTISTA FERREIRA PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado perguntou se a comparticipação de cinquenta por cento da 
verba é renovável pelo período que perdurar a equipa, ou é só no primeiro ano? 
Perguntou ainda se, findo o período de três anos, a equipa terá que ser subsidiada 
pela totalidade, ou não? Uma vez que estamos a falar de uma verba de cerca de trinta 
mil euros, como comparticipação anual por parte da Câmara, e visto que durante o 
período crítico existe um apoio que é dado, na prática a comparticipação da Câmara 
não será de trinta e um mil euros, mas sim de um valor inferior. --------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que é exatamente tal como foi referido pelo 
Senhor Iládio Furtado, ou seja, durante o período considerado crítico, a Câmara não 
irá pagar a cinco pessoas, visto que apenas será constituída uma equipa, ao invés de 
duas como decorrerá na época de verão. Esclareceu que este protocolo é válido por 
um ano, prorrogável até três, sendo que a comparticipação acompanha cada ano de 
vigência. No final dos três anos, a equipa extingue-se ou então, se for o caso disso, 
será elaborado um protocolo entre a autarquia e os Bombeiros, podendo no entanto e 
há data vir a haver outro incentivo por parte do Estado e à semelhança deste. ----------  
O Senhor José Cavaco disse que, dada a dificuldade dos Bombeiros em fazer o seu 
autofinanciamento que frequentemente recorre às ajudas da câmara, esta não terá 
que continuar a financiar tal com tem acontecido até aqui ao que acresce a verba 
agora em questão? -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara referiu que a sua opinião é precisamente oposta à 
opinião do Senhor José Cavaco, pois considera que os Bombeiros são uma instituição 
de reconhecido interesse público e municipal, sendo que merecem da nossa parte um 
especial acompanhamento e um especial carinho. Referiu que já teve a oportunidade 
de trabalhar com diversas direções e que sempre teve conhecimento do esforço que 
todos fizeram para de alguma forma equilibrar as contas daquela Associação, visto 
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não ser fácil lidar com a sua situação financeira. Assim sendo, sempre que houver 
necessidade, a Câmara irá facultar aos Bombeiros Voluntários de Aljezur, todo o 
apoio que for necessário para que eles fazerem o seu trabalho com toda a dignidade, 
eficiência e prontidão que lhe é característica. -----------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que ter respeito pelos bombeiros e não ser isso que está 
em causa. Disse ainda que o que está em causa é o seu dimensionamento, visto que 
nós temos um pequeno concelho e temos que conter os nossos organismos à medida 
da nossa possibilidade de financiamento e das nossas necessidades. É evidente que os 
bombeiros têm que fazer o seu trabalho, por vezes árduo, mas o principal é 
programá-los para as necessidades básicas diárias e quando ocorrem incêndios, aí 
terão que recorrer à ajuda de todos. Questionou ainda acerca dos elementos que irão 
constituir as equipas de intervenção permanente. -------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse entender o que foi dito, chamando a atenção 
para o seguinte: primeiro – não há nenhum indicador fiável que diga que há 
sobredimensionamento no efetivo do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, 
muito antes pelo contrário, pois o que há são lacunas; segundo – quanto à outra 
questão – disse que entendia, no entanto não sendo à Câmara Municipal que compete 
desenvolver o processo de seleção, para nós é-nos indiferente quem vai ocupar os 
lugares nas equipas de intervenção permanente. Pois certamente serão pessoas que 
passaram por um apertado critério de seleção. ----------------------------------------------  
O Senhor Vitor Vicente disse concordar em absoluto com a celebração deste 
protocolo. Disse ainda que, com todo o respeito pela frontalidade que o Senhor José 
Cavaco denota nos raciocínios que faz, não o acompanha nesse raciocínio e considera 
que a autarquia faz muito bem em se associar aos Bombeiros e ao Estado, no sentido 
de reforçar os meios para satisfazer as necessidades deste concelho. Como é lógico, é 
do seu inteiro conhecimento as escassas receitas que os bombeiros conseguem 
alcançar. Relativamente ao dimensionamento da associação, disse que há certas 
coisas que não se podem fazer com regras de três simples, com proporções diretas. 
Isto porque, nomeadamente na saúde, os bombeiros são uma das instituições para as 
quais o município está completamente dependente. Deu o exemplo dos bombeiros de 
Lagos ou Portimão, em que nesses casos têm o hospital ao lado e em pouquíssimo 
tempo conseguem socorrer uma pessoa e a mesma equipa consegue se desdobrar e 
ficar disponível rapidamente. No nosso caso, infelizmente não temos resposta a nível 
hospitalar no concelho, logo temos que deslocar as equipas para Lagos, ou mais 
frequentemente para Portimão. Naturalmente que as características da população da 
Aljezur também leva a que dependem, em maior percentagem, dos bombeiros para 
que sejam socorridas. Assim sendo, considera que o município faz muito bem em 
fazer um esforço no sentido de acompanhar os bombeiros para que se possam 
candidatar e ir buscar cinquenta porcento da despesa inerente à manutenção desta 
equipa, que com certeza irá ser muito útil e uma mais-valia para a proteção civil 
municipal e para toda a população aljezurense. ----------------------------------------------  
O Senhor Manuel Nascimento disse concordar com a opinião do Senhor Presidente 
da Câmara, porque os bombeiros são muitas vezes o primeiro auxílio a chegar às 
populações, nas mais diversas catástrofes naturais, bem como junto das populações 
mais idosas que na maior parte das vezes não têm outra forma de auxílio. --------------   
O Senhor José Hugo Ferreira perguntou por que razão é que o Senhor José Cavaco 
considera que os Bombeiros de Aljezur estão sobredimensionados, tendo em conta o 
número de bombeiros existente versus número de habitantes? Se acha que em caso 
de ocorrer uma catástrofe, tal como ocorreu há pouco tempo, o número de bombeiros 
é muito elevado? ---------------------------------------------------------------------------------  

3 



 
 
 

Sessão de 19/11/2012 
 
 

O Senhor Manuel Nascimento chamou a atenção para uma situação que é muito 
pertinente e que ocorre frequentemente, que tem a ver com a afluência de pessoas às 
nossas praias durante todo o ano e que só na época balnear é que contam com 
equipas de salvamento. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Marreiros disse não conseguir dizer muito mais para além do que já 
foi dito pelo Senhor Vitor Vicente, pessoa mais capacitada do que ninguém para falar 
acerca dos Bombeiros Voluntários de Aljezur, depois de decorridos tantos anos como 
Comandante daquela Associação, Presidente da Direção, Presidente desta Assembleia 
Municipal. Referiu ainda não ter ouvido alguém dizer que, para aquela equipa iria ser 
necessário contratar mais cinco pessoas. -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que, neste momento, não tinha 
conhecimento se a equipa irá ser constituída por cinco pessoas a contratar de novo, 
ou se, a equipa será constituída por elementos que já pertencem ao quadro daquela 
associação. Uma coisa é certa, obviamente que essas pessoas terão que ser bombeiros 
e que serão cinco elementos. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia chamou a atenção para o facto da discussão deste 
assunto se ter afastado daquilo que verdadeiramente é importante. Pois o que 
realmente interessa analisar é se esta equipa é uma mais-valia para o concelho de 
Aljezur, se esta equipa é de facto importante e necessária para o bem-estar da 
população, se esta equipa efetivamente irá prestar serviços fundamentais no concelho 
de Aljezur? Caso contrário, se não serve para nada disso e apenas serve para criar 
mais cinco postos de trabalho, então não vale a pena investir na sua criação. Pelo 
conhecimento que tem, pensa que ela é necessária, uma vez que esta equipa 
permanente vai estar ali para dar resposta a situações que possam ocorrer. -------------  
O Senhor Emanuel Marreiros perguntou se a comparticipação da câmara se destinava 
ao pagamento dos ordenados? Perguntou ainda qual o horário desta equipa? E os 
fins-de-semana, como é funcionam? ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a comparticipação da câmara destina-se a 
assegurar os vencimentos daquela equipa e que a mesma estará permanentemente ao 
serviço, inclusive durante os fins-de-semana. ------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 
protocolo com a ANPC-Autoridade Nacional de Proteção Civil para a constituição de 
equipas de intervenção permanente.--------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
DESPESA DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES – CHEFE DE 
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO: – 
Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 
de seis de novembro de dois mil e doze, a qual fica arquivada em pasta própria.-------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos devidos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Nascimento perguntou qual o valor pago a este dirigente, para 
despesas de representação?---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que esse valor é apurado em função do 
vencimento, pelo que é de cerca de cem euros mensais. ------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse desnecessário que, independentemente do valor, 
considera que um funcionário público para estar disponível, precise de um 
pagamento extraordinário. Pessoalmente, fez milhares de horas extraordinárias ao 
longo de uma vida militar e nunca recebeu dinheiro por isso. -----------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do 
membro José Cavaco, aprovar o pagamento de despesas de representação de cargos 
dirigentes, ao chefe de divisão de desenvolvimento económico e planeamento.--------- 

4 



 
 
 

Sessão de 19/11/2012 
 
 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS: – 
Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião 
de seis de novembro de dois mil e doze, que acompanha o respetivo documento, os 
quais ficam arquivados em pasta própria -------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve exposição acerca do presente 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Vitor Vicente foram feitos alguns comentários pontuais e solicitados 
pequenos esclarecimentos relativamente ao assunto que foi colocado à discussão. -----  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram esclarecidas as dúvidas colocadas. -----------  
O Senhor Presidente da Câmara aproveitou a discussão do presente assunto para 
prestar a informação adicional de que, neste momento o Departamento Técnico de 
Obras e Urbanismo da Autarquia estava a ser alvo de uma auditoria ordinária, uma 
vez que, este ano, foi uma das cerca de cento e sessenta Câmaras do País a ser 
selecionada a fim de ser sujeita a esta sindicância que deverá ocorrer de dois em dois 
anos e que no caso da Câmara Municipal de Aljezur não ocorria há mais de quatro 
anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco e pelo Senhor Manuel Nascimento foram colocadas algumas 
dúvidas, às quais foi dada resposta pelo Senhor Presidente da Câmara e pelo Senhor 
Presidente da Assembleia. ----------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 
Regulamento da Organização dos Serviços Municipais.----------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de seis de novembro de dois mil e doze, que acompanha o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os esclarecimentos devidos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
terceira revisão ao orçamento para o ano de dois mil e doze.----------------------------- 
 

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 e cinquenta 
minutos do dia dezanove de novembro de dois mil e doze, mandando que, de tudo 
para constar, se lavrasse a presente ata.------------------------------------------------------ 
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E eu, José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi e 
subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
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