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DATA: 15 de dezembro de 2014 
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CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, José Maria da 
Luz, Iládio de Jesus Alves Furtado, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, 
Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida 
da Silva, Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, Francisco dos Santos 
Sérgio, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, João Paulo 
da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires Josué 
Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Anadá de Filipitsch Gomes, substituído por Herman Hans Janssen 
 
 

� 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva e António José Monteiro Carvalho – 
Vereadores 
 

� 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da totalidade dos 
membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 
aberta a sessão pelas 20:45 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: – O Senhor Hermann Hans Janssen, 
portador do Título de Residência número quarenta e um mil novecentos e 
noventa e um, emitido em oito de março de dois mil e treze, pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, em substituição da Senhora Anadá de Filipitsch 
Gomes, eleita pelas listas da CDU-Coligação Democrática Unitária. ---------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORES: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no dia trinta de setembro de dois mil e catorze, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviadas aos membros.----------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a ata aprovada por maioria, com a abstenção do membro 
Iládio Furtado, por não ter estado presentes na sessão. -----------------------------  
 

Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia doze de novembro 
de dois mil e catorze, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma 
tinha sido oportunamente enviadas aos membros. ----------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por maioria, com a abstenção do membro 
Licínia Rodrigues, por não ter estado presente na sessão. ---------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 
enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e um de 
outubro de dois mil e catorze, enviando síntese da conferência realizada sobre “A 
Organização Territorial do Estado e a Democracia de Proximidade”.---------------    
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número seis mil quatrocentos e cinco, 
de trinta de outubro de dois mil e catorze, enviando cópias de ofícios dirigidos ao 
Presidente da CCDR-Algarve e ao Diretor Regional de Agricultura e Pescas, 
relativos a correções materiais e retificações – REN e RAN.------------------------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número seis mil quatrocentos e 
quarenta e cinco, de trinta  um de outubro de dois mil e catorze, enviando 
certidão da deliberação tomada em reunião de vinte e oito de outubro de dois 
mil e catorze, sobre correções materiais e retificações – REN e RAN – elaboração 
da nova delimitação da REN.---------------------------------------------------------- 
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de cinco de 
novembro de dois mil e catorze, enviando cópia de pergunta ao Governo sobre a 
dinamização da produção da Batata-Doce de Aljezur.------------------------------- 
– de Hermann Janssen, ofício de cinco de novembro de dois mil e  catorze, 
enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara Municipal, sobre 
sinais de trânsito na estrada municipal na entrada da zona industrial.----------- 
– de Hermann Janssen, ofício de cinco de novembro de dois mil e  catorze, 
enviando para conhecimento cópia de ofício dirigido à Câmara Municipal, sobre 
a interrupção da obras da urbanização turística do Vale Palheiro.-----------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pelo Partido 
Socialista foi apresentada a seguinte moção: -----------------------------------------  
“FUNDO FLORESTAL PERMANENTE – FINANCIAMENTO ÀS EQUIPAS DE 
SAPADORES -----------------------------------------------------------------------------  
A Bancada do Partido Socialista de Aljezur, vem manifestar a sua profunda 
preocupação, o corte do apoio às equipas de sapadores florestais, da Associação 
Terras do Infante. -----------------------------------------------------------------------  
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A Terras do Infante, mantém desde a sua criação, equipas de sapadores, que 
desenvolvem um extraordinário trabalho, nestes territórios, dos três municípios, 
Aljezur, Lagos e Vila do Bispo.--------------------------------------------------------- 
Foram constituídas três equipas, que têm merecido, o reconhecimento a nível 
nacional, pelo trabalho desenvolvido, nas áreas de intervenção:------------------- 
- Silvicultura preventiva;--------------------------------------------------------------- 
- Colaboração no âmbito da Proteção Civil Municipal; ------------------------------  
- Dispositivo Especial de Combate a Incêndios, durante a época de fogos; ---------  
Estas equipas, com vínculo precário, com contratos a termo certo, aos quais, 
findo os três anos, seriam obrigadas a sair das suas funções. Com uma vasta 
experiência adquirida, pela formação dada, pela mais-valia do conhecimento do 
território, entendeu, a Associação Terras do Infante promover a abertura de 
concurso para os quadros da Associação. Promoveu a abertura de quinze 
lugares, para desempenharem as funções de Sapador Florestal.-------------------- 
Contudo, estas equipas que, até aí, eram apoiadas pelo Fundo Florestal 
Permanente, em cerca de cinquenta por cento, do seu custo, viram, a Associação 
das Terras do Infante ser-lhes cortado esse apoio, por parte do Estado.----------- 
Vem assim, a bancada do Partido Socialista, repudiar esta atitude, que poderá 
colocar em risco, com consequências graves, para as populações desta concelhos, 
no que concerne, à segurança e salvaguarda de bens e vidas humanas, exigindo 
que seja reavaliada esta posição por parte do ICNF.--------------------------------- 
Dar conhecimento desta Moção a: -----------------------------------------------------  
- Senhor Primeiro-Ministro;---------------------------------------------------------- 
- Senhora Ministra da Agricultura e Pescas; ------------------------------------------  
- Grupos Parlamentares; ---------------------------------------------------------------  
- Associação Nacional de Municípios Portugueses; -----------------------------------  
- Associação de Municípios da Região do Algarve; -----------------------------------  
- Assembleia Intermunicipal do Algarve;--------------------------------------------- 
- Comunicação Social;--------------------------------------------------------------- 
Aljezur, onze de dezembro de dois mil e catorze.------------------------------------- 
P’ (s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve elucidação acerca do 
presente assunto.--------------------------------------------------------------------  
O Senhor Francisco Sérgio quis deixar um alerta quanto ao facto do Governo ter 
extinguido os serviços públicos aéreos de combate a incêndios, passando os 
mesmos para o privado e, quanto às consequências que tal decisão poderá 
acarretar.------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado disse que este assunto lhe é particularmente caro, que 
já esteve por dentro do que é o funcionamento de uma equipa de sapadores, pelo 
que, fez uma breve explanação acerca do assunto, nomeadamente, em relação à 
baliza custos/benefícios, concluindo que, obviamente, os benefícios são sempre 
muito superiores independentemente dos elevados custos. --------------------------  
O Senhor José Cavaco fez uma pequena correção quanto à intervenção do 
Senhor Francisco Sérgio, esclarecendo que aquilo que aconteceu foi uma fusão e 
que agora as coisas funcionam muito melhor.--------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar com a intervenção do Senhor 
Francisco Sérgio, pois tal decisão representa um desinvestimento total na 
Autoridade Nacional de Proteção Civil, que deixa de ficar dotada dos meios 
aéreos, os quais passam a ser contratados através de concurso público. Falou 
ainda acerca da inaptidão desses serviços que se tem verificado e na dificuldade 
de apurar responsabilidades, visto que os mesmos são sempre prestados por 
empresas estrangeiras. Igualmente, disse concordar com o que foi dito pelo 
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Senhor Iládio Furtado, designadamente quanto ao facto de que a questão dos 
incêndios deve tratar-se a montante e não a jusante, pois efetivamente o que 
interessa resolver é a prevenção e nunca o combate. Pois se a prevenção fosse 
bem feita por parte de todos intervenientes, a começar pelo Estado, com mais 
controle e com mais rigor, obviamente que o Verão não tinha que ser, 
obrigatoriamente, uma época de incêndios. ------------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques, quanto às equipas permanentes dos Sapadores 
Florestais, referiu que existem três pilares essenciais no combate aos incêndios 
florestais: a prevenção, a deteção, a primeira intervenção e o combate. Referiu 
ainda que a atuação destas equipas é fundamental, pois para além disso 
também fazem serviço de proteção civil, nomeadamente, em casos de acidentes, 
cheias, quedas de árvores.-------------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse que, há anos atrás, participou num congresso 
internacional de fogos, em Albufeira, referindo alguns dados que aí foram 
referidos.-------------------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Fundo Florestal Permanente – Financiamento às Equipas de 
Sapadores“. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo referiu que na rua da escola nova, existe um sinal de 
trânsito que, na sua opinião, não faz qualquer sentido.----------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – O Senhor José Vicente Henrique usou 
da palavra, chamando a atenção para o facto de que os semáforos sitos na 
Carrapateira, há cerca de uma semana que estão sempre intermitentes e 
solicitando que esta situação fosse reparada.---------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara agradeceu o reparo do Senhor José Vicente 
Henrique, referindo que a situação irá ser corrigida de imediato.------------------ 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor José Cavaco disse já ter tido a oportunidade de 
congratular-se com o êxito do Festival da Batata Doce, referindo ainda 
necessidade de continuar com o cultivo da mesma e abordando alguns aspetos 
relacionados com a sua produção. -----------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen referiu-se ao assunto das taxas do IMI, discutido na 
última sessão da Assembleia Municipal, assim como ao funcionamento das 
piscinas municipais.-----------------------------------------------------------------  
Questionou acerca do resultado da reunião que decorreu com os vendedores da 
praça e sobre os postes de eletricidade para o Vale Palheiro.---------------------- 
Disse que ainda não foi dada resposta a alguma correspondência enviada pela 
CDU, nomeadamente, acerca do atendimento telefónico da Câmara Municipal.-- 
Disse ainda estar um pouco surpreendido por o Senhor Presidente da Câmara 
estar a agradecer ao Senhor José Vicente, por ter vindo comunicar que os 
semáforos não estão a funcionar corretamente na Carrapateira, relembrando 
sobre a questão da sinalização na entrada para a Zona Industrial, sobre a qual 
vem insistindo há cerca de sete/oito meses. -------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por dizer que, sempre, teve o cuidado 
de responder a todas as cartas enviadas pela CDU e poderia não tê-lo feito, pois 
muitas das questões poderiam ter sido derivadas para matéria da Assembleia 
Municipal. Disse não ter percebido o que foi dito acerca da Zona Industrial. -----  
O Senhor Hermann Janssen disse que há  muitos  meses  que  refere  o  facto  de 
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existir uma coisa que considera mal na Zona Industrial e a situação mantêm-se.  
O Senhor Presidente da Câmara perguntou ao Senhor Hermann se sabia a 
diferença entre forma e conteúdo? Pois o Senhor José Vicente veio a esta 
Assembleia, enquanto munícipe e, de uma forma educada e eloquente, colocou 
uma questão com toda a elevação, a qual agradeceu. O Senhor Hermann, 
enquanto membro da Assembleia Municipal, quando coloca algumas questões, 
coloca-as num tom que muitas das vezes parece mais de inquisitório, de polícia 
política, do que propriamente de quem quer trabalhar com a Câmara Municipal, 
ou num coletivo que se chama Assembleia Municipal. Disse lamentar tal facto, 
mas mesmo assim não desiste dele.-------------------------------------------------  
Relativamente aos atendedores automáticos de chamadas, os mesmos vão 
continuar a funcionar tal como até agora, pois o contrário seria considerado 
qualquer coisa parecida com um retrocesso civilizacional. Referiu ainda que 
nenhum munícipe sénior colocou a questão do atendimento telefónico, apenas a 
CDU insiste nesta questão. Logo, não consegue entender porque é que o Senhor 
Hermann insiste em não querer perceber que este serviço é uma mais-valia para 
os serviços e para os munícipes que contactam os serviços desta autarquia.------- 
Entretanto, como o Senhor Hermann teve o cuidado de pesar tão bem as suas 
palavras em relação à questão do IMI, prestou ainda alguns esclarecimentos e 
teceu alguns comentários acerca do assunto em causa.----------------------------  
Relativamente à reunião decorrida com os vendedores do mercado municipal, 
informou que a mesma resultou do facto de ter sido colocado em período de 
discussão pública um regulamento que tem a ver com aqueles serviços, que o 
mesmo está a ser analisado, para a seu tempo vir a esta Assembleia para 
votação.---------------------------------------------------------------------------------       
Quanto às piscinas municipais, referiu que neste momento há apenas a 
possibilidade de ser feita natação livre pois, tal como já aqui foi explicado várias 
vezes, os concursos ficaram desertos e não houve empresas que se candidatassem 
para suprimir estas vagas, espera que esta situação possa vir a ser resolvida no 
início do próximo ano.---------------------------------------------------------------  
Quanto aos postes do Vale Palheiro, referiu que já foi recebida a carta do ICNF, 
da qual também já lhe foi dado conhecimento, respondendo que tudo aquilo que 
foi feito pela empresa que contratou aquele serviço, foi bem executado, 
respeitando tanto a Rede Natura dois mil, como o PNSACV. Obviamente que a 
visão daqueles postes desagrada a muitas pessoas, inclusive a si próprio, mas 
continua a estudar uma forma e a possibilidade dos mesmos serem enterrados, 
pois era assim que deveriam ter ficado.-----------------------------------------------  
Relativamente à questão da Zona Industrial, disse não se recordar que, na 
última carta enviada pelo Senhor Hermann, o mesmo tivesse sugerido que ele o 
acompanhasse ao local para perceber melhor a situação, pelo que se desculpou e 
disse que terá todo o gosto de o fazer no início do próximo ano.--------------------  
Por último, referiu que se há pessoa com quem gosta de trabalhar é com o 
Senhor José Cavaco pois, independentemente de algumas vezes estarem nos 
antípodas da convergência um com o outro, curiosamente essa tem sido uma 
forma de se aproximarem cada vez mais e de terem conversas cada vez mais 
construtivas. E era dessa forma que gostava que as coisas também se viessem a 
passar com o Senhor Hermann.------------------------------------------------------- 
Em relação à intervenção do Senhor José Cavaco, testemunhou que o mesmo se 
tinha dirigido à Câmara, congratular-se e congratulá-lo a ele, enquanto 
Presidente da Câmara, pelo enorme sucesso do Festival da Batata Doce, 
aproveitando para dar algumas dicas sobre o mesmo.------------------------------- 
Manifestou também a sua preocupação quanto ao bloco de rega de Odeceixe 
sobre o qual iria organizar uma série de documentação, o que pelos vistos está a 
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fazer junto da Associação de Regantes do Mira, a qual posteriormente lhe será 
entregue para que a faça chegar junta da Senhora Ministra.-----------------------  
Quanto ao Polis, referiu que não poderiam estar mais em desacordo, 
manifestando ainda a sua opinião acerca das obras levadas a cabo pela 
Sociedade, sendo que muitas delas desfrutam da sua concordância, mas outras 
não.-------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVALO: – Pelo Senhor Presidente da Mesa foi proposto e aceite pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos.------------------------------------------- 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 
de todos os membros.------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Hugo Tomás, Segundo-Secretário, na sequência das críticas por 
ele recebidas na última Assembleia extraordinária, disse querer recordar o 
determinado pelo Regimento desta Assembleia, o qual foi aprovado por todos os 
seus membros, nomeadamente, quanto ao tempo estipulado e respetiva 
utilização por cada grupo partidário, sugerindo que o mesmo seja cumprido.----- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
E ORÇAMENTO E, MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E QUINZE: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
trinta e um de outubro de dois mil e catorze, que acompanhava o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria. ---------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita a apresentação do presente assunto, 
sobre o qual prestou os esclarecimentos julgados necessários. ----------------------  
O Senhor José Cavaco referiu-se ao facto do Senhor Presidente ter mencionado o 
pagamento da fibra ótica por parte da Câmara Municipal, perguntando se não é 
o fornecedor do serviço que lança a fibra ótica.-------------------------------------- 
Quanto ao parque de autocaravanas, disse que as autocaravanas provavelmente 
querem estar em vários sítios, nomeadamente, junto às praias, pelo perguntou 
aonde é que pretende fazer o mesmo?-------------------------------------------------  
Em relação ao parque de campismo, disse ser necessário averiguar a capacidade 
dos parques de campismos existentes e não entrar em concorrência com esses 
empreendedores.------------------------------------------------------------------------  
Se o jardim que vai ser construído vai ter árvores de sombra?----------------------  
Perguntou ainda como se manifesta o apoio da Câmara ao desenvolvimento? ----  
O Senhor Hermann Janssen disse que até há um/dois anos atrás a Câmara 
convidou sempre a oposição para apresentar propostas aquando da elaboração 
do Orçamento, mas que agora já não é necessário. Este ano, apenas telefonaram 
dois dias antes do documento ser aprovado em reunião de Câmara, a perguntar 
se a CDU tinha alguma proposta.-----------------------------------------------------  
Quanto ao documento em análise abordou várias questões, nomeadamente, em 
relação ao estado de conservação de vários arruamentos na vila de Aljezur, aos 
serviços de apoio domiciliário e a despesas com a manutenção do POLIS. 
Questionou ainda o Senhor Hélder Ferreira, trabalhador da Câmara Municipal, 
quanto ao facto de que em todas as rúbricas, constar o termo “outros” ou 
“outras”, cujas respetivas verbas totalizam mais de quatrocentos e oitenta mil 
euros. ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse que esta última questão colocada pelo Senhor 
Hermann já é recorrente nesta Assembleia e remonta ao início do POCAL, que 
esta é a rúbrica onde cabe lá tudo aquilo que não cabe nas anteriores. Abordou 
ainda algumas questões relacionadas com a elaboração do Orçamento, fazendo 
uma análise técnica e detalhada do documento, referindo que este é o 
Orçamento de menor valor que tem conhecimento, enquanto membro da 
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Assembleia Municipal. Referiu ainda o facto de neste Orçamento não estar 
contemplada qualquer verba para formação dos membros da Assembleia, ao 
contrário do que aconteceu no ano anterior, apesar da verba do ter sido 
utilizada. Referiu ainda ser da opinião que é importante haver formação 
autárquica. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse estar prevista a aquisição de duas viaturas 
para os transportes escolares, que neste momento a autarquia gasta cerca de 
trezentos e trinta e dois mil euros em combustível, pelo que, perguntou se não 
seria possível comprar um autocarro elétrico, para poupar no gasto energético e 
contribuir para uma maior eficiência energética?-----------------------------------  
Abordou novamente a questão dos tachos de alumínio, perguntando se está 
previsto no Orçamento a aquisição de um kit de tachos de inox para a cantina 
da escola? --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que o compromisso do operador para 
instalação da fibra ótica era de sessenta porcento de cobertura, uma vez 
cumprido o que foi estabelecido no caderno de encargos, tudo o que sair desta 
margem tem que ser pago pela Câmara.----------------------------------------------  
Quanto ao parque de autocaravanas, ainda não há um local pensado para a sua 
instalação e que, obviamente, quando tal acontecer isso será alvo de uma 
avaliação por parte da Assembleia Municipal.---------------------------------------  
Em relação ao jardim, ele irá ter árvores de sombra, inclusive porque no local já 
existe uma árvore frondosa (figueira) que vai ter um enquadramento fantástico 
no projeto.------------------------------------------------------------------------------  
Quanto ao apoio ao desenvolvimento, referiu que a Câmara quando toma 
iniciativas como aquela que diz respeito à instalação da fibra ótica até à Zona 
Industrial, já é um bom apoio ao desenvolvimento empresarial local, mas a 
Câmara pretende ir mais além, apesar de isso não estar espelhado no presente 
Orçamento, nomeadamente através da criação de rede intermunicipal de 
parcerias de apoio ao desenvolvimento económico e social, que está a ser 
montada no âmbito da AMAL. ---------------------------------------------------------  
Relativamente às questões do Senhor Hermann disse que a Câmara não tinha 
pedido propostas apenas dois dias antes do documento ser aprovado, foi com 
oito dias de antecedência.--------------------------------------------------------------  
Quanto à questão dos arruamentos/caminhos que necessitam de ser reparados, 
tem toda a razão, mas que a autarquia apenas pode trabalhar com aquilo que 
tem, naturalmente que a verba de trinta mil euros é escassa para aquilo que é 
necessário, mas é o possível.-----------------------------------------------------------  
Esclareceu que a Câmara não vai assumir as obras do POLIS sem que seja criado 
um fundo estrutural, com dinheiro que sobra do capital social daquela 
sociedade, ou por dinheiro que seja entregue pelo Estado, que depois nos permita 
fazer face a despesas com a manutenção das obras em causa. Essa é a intenção 
da Câmara, apesar de não constar no Orçamento nem poder constar, visto que 
isso vai depender de uma decisão governamental.-----------------------------------  
O apoio domiciliário não está aí espelhado, pois está retratado de uma forma de 
vontade política para executar. --------------------------------------------------------  
Quanto à intervenção do Senhor Iládio Furtado e às contestações por ele 
proferidas, disse estar perfeitamente de acordo, de facto há uma baixa de valores 
significativa, mas quando não há dinheiro, não se pode inventá-lo.----------------  
Quanto à questão da verba relativa à venda de imóveis, a Câmara andava aqui 
com esses valores de trás para a frente, mas a verdade é que esses valores só 
andavam a empolar os Orçamentos, desvirtuando-os. No caso dos Recursos 
Humanos, a verba tem a ver com a subida de um por cento da quota da ADSE. ---  
Relativamente às questões do Senhor Johannes Schydlo, referiu que o autocarro 
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elétrico é um investimento terrível, do ponto de vista financeiro, no entanto 
aguarda-se para ver o que é que o próximo Quadro Comunitário prevê para esta 
situação, mas também considera que as estradas e caminhos do nosso concelho 
não se compadecem com este tipo de veículos.----------------------------------------  
Quanto ao kit de tachos de inox, esclareceu que a Câmara está à espera que a 
escola apresente esse pedido, pois terá todo o gosto em dar esse apoio à 
semelhança de tantos outros que tem dado. ------------------------------------------  
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi prestada informação acerca do processo 
inerente ao serviço de apoio domiciliário.-------------------------------------------- 
Pelo Senhor Hélder Ferreira, trabalhador da Câmara Municipal, foram prestados 
alguns esclarecimentos adicionais do ponto de vista técnico e elucidadas as 
dúvidas colocadas.---------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Hermann Janssen referiu o facto do Senhor Presidente ter dito que a 
Câmara não tem dinheiro para grandes reparações das estradas municipais, e 
perguntou se, em dois mil e dezassete, já vai haver dinheiro para grandes obras 
visto ser ano de eleições? Abordou ainda a questão dos ecopontos problemáticos 
do concelho. -----------------------------------------------------------------------------   
O Senhor José Cavaco referiu que se a Câmara tivesse uma frota de veículos 
ligeiros a gás, faria uma grande economia relativamente às despesas com 
combustível, para além de contribuir ainda mais para a distinção de que foi 
alvo, ao lhe ser atribuído o galardão de Município Verde.------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse ao Senhor Hermann que em dois mil e sete 
a Câmara não vai arranjar caminhos, vai fazer autoestradas. Fora de 
brincadeiras, referiu que, com apenas trinta mil euros, a Câmara simplesmente 
poderá dar uma atenção muito especial a todos os caminhos, pois como é 
previsível, todas essas necessidades estão sinalizadas nos serviços.-----------------  
Em relação aos ecopontos problemáticos, esclareceu que essa é uma preocupação 
diária da autarquia, que está a ser agilizada com o Departamento do Ambiente, 
com vista a encontrar uma forma de acabar com esses cancros no nosso 
concelho. Agora, se o Senhor Hermann se está a referir à proposta feita pela 
CDU, para criação de um espaço junto aos ecopontos onde possam ser colocados 
restos de materiais de obras, diz-lhe desde já que isso não vai ser feito, pois a 
Câmara não concorda com tal proposta, para além de que iria abrir um 
procedente gravíssimo. Os detritos de obras têm que ir para aterro, sendo que 
existe um bem próximo, em Lagos, os verdes têm que ir para a Zona Industrial e 
as pessoas têm que perceber isso de uma vez por todas. -----------------------------  
Quanto à frota de veículos ligeiros a gás, esclareceu o Senhor José Cavaco que a 
Câmara está a analisar essa possibilidade, tanto do gás como da energia 
elétrica.---------------------------------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos 
Silva, José Hugo Ferreira, Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Maria Emília 
Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, José Almeida, Henrique 
Henriques, João Santos, Carlos Vieira e Rui Josué, voto contra do membro 
Hermann Janssen e abstenção dos membros Iládio Furtado, Cândida Novais, 
José Cavaco e Francisco Sérgio, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano 
e Orçamento e, Mapa de Pessoal para dois mil e quinze.----------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS, POR PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de trinta e um de outubro de dois mil e catorze,  a  qual  fica  arquivada 
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em pasta própria.----------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.--------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a autorização prévia genérica de compromissos plurianuais, por parte 
da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA 
DE ALJEZUR, BORDEIRA E ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e cinco de 
novembro de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. ---------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.-------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o apoio financeiro às Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira e Rogil. --  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE ADENDA AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÕES DE 
COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE ODECEIXE, ROGIL, 
ALJEZUR E BORDEIRA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e cinco de novembro de dois mil 
e catorze, que acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados 
em pasta própria.----------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.--------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a adenda aos Contratos de Delegações de Competências com as Juntas 
de Freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Bordeira, estando ausente no ato da 
votação o membro Henrique Henriques. ----------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO DE CINQUENTA POR 
CENTO DOS TRABALHOS ESPECIALIZADOS DE REMOÇÃO, TRANSPORTE E 
DEPOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO DAS PLACAS DE FIBROCIMENTO DE 
TODAS AS HABITAÇÕES SITAS NO BAIRRO CAR – ALJEZUR: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de sete 
de outubro de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. --------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.--------------------------------------------------------- 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de apoio de cinquenta porcento do valor dos trabalhos 
especializados de remoção, transporte e deposição em aterro sanitário das 
placas de fibrocimento de todas as habitações sitas no Bairro CAR – Aljezur.----- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE TRÊS, DO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL DA CARRAPATEIRA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e cinco de novembro de dois 
mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.------------------------------------------------------------ 
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou,  por  unanimidade, 
aprovar a autorização para realização de escritura de  compra  e  venda do  lote 
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três, do Loteamento Municipal da Carrapateira.------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO 

DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS ELEITORES PARA INTEGRAR A 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR PARA O 
BIÉNIO DOIS MIL E QUINZE – DOIS MIL E DEZASSETE: – Foi lido ofício 
número onze, de três de dezembro de dois mil e catorze, da Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Aljezur, solicitando que a Assembleia Municipal designe 
quatro cidadãos eleitores para integrara a Comissão para o biénio dois mil e 
quinze – dois mil e dezassete.---------------------------------------------------------- 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foram prestados os devidos 
esclarecimentos, acerca do presente assunto.---------------------------------------- 
Pelo Partido socialista foi apresentada a seguinte proposta: ------------------------  
“COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS-------------------------------- 
A bancada do Partido Socialista de Aljezur, no âmbito da constituição da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, ao abrigo da alínea l), do artigo 
dezassete, da Lei cento e quarenta e sete barra noventa e nove, de um de 
setembro, propõe os seguintes cidadãos eleitores para integrarem a referida 
Comissão no biénio dois mil e quinze – dois mil e dezassete:------------------------- 
Ana Paula Canelas ----------------------------------------------------------------------  
Bruno Malheiro -------------------------------------------------------------------------  
Maria Nazaré da Luz -------------------------------------------------------------------  
João Santos ------------------------------------------------------------------------------  
Aljezur, quinze de dezembro de dois mil e catorze. -----------------------------------  
P’ (s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Foram distribuídos os boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio 
secreto, sendo dezanove os votos registados, o que coincide com o número de 
votantes, tendo-se obtido a seguinte votação: votos a favor – dezassete, votos 
contra – um e votos brancos – um.---------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE 
TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a 
certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de nove de 
dezembro de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos, 
acerca do presente assunto.--------------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco referiu que nem todas as taxas vão sofrer alterações. ------  
O Senhor José Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal esclareceu a dúvida colocada, prestando alguns 
esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a proposta de alteração da Tabela de Taxas e Licenças do Município de 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDEEZZ 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA CDU SOBRE UMA NOVA SEDE 
PARA O POSTO DE TURISMO DE ALJEZUR: – Pela CDU – Coligação 
Democrática Unitária foi apresentada a seguinte proposta:------------------------ 
“UMA NOVA SEDE PARA O POSTO DE TURISMO -------------------------------------  
Considerando que o posto de turismo de Aljezur já teve uma relevante 
importância quer como ponto de encontro para a população local e turistas, 
quer para esclarecimento e encaminhamento dos mesmos.------------------------- 
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Com a demolição do edifício do mercado antigo que também foi sede do posto de 
turismo de Aljezur, e até agora, a sede do posto de turismo não Têm as 
condições, ou seja uma boa visibilidade, estacionamento e placas de publicidade.  
Considerando, a importância do setor do turismo para a economia local, a CDU 
considera que este grave problema pode ser resolvido na época baixa.------------- 
Considerando que já se realizaram algumas reuniões entre a Câmara Municipal 
e direção da Região de Turismo do Algarve, mas até à data nada foi anunciado 
para a sua resolução.------------------------------------------------------------------- 
A CDU propõe que a Assembleia Municipal na sua próxima reunião delibere 
recomendar à Câmara Municipal o seguinte:----------------------------------------- 
A instalação do posto de turismo numa parte do armazém da antiga sede do 
clube, ou a alternativa o antigo restaurante Pintainho que é propriedade da 
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------- 
Aljezur, três de novembro de dois mil e catorze. --------------------------------------  
Os eleitos da CDU.-------------------------------------------------------------------- 
Hermann Janssen” ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen fez uma breve explicação acerca da presente 
proposta.----------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Marlene Carneiro usou da palavra esclarecendo que a 
responsabilidade da construção e localização de um novo posto de turismo, não 
são da competência da Assembleia Municipal, nem tão-pouco da Câmara 
Municipal, mas sim da Entidade Regional de Turismo do Algarve, logo esta 
proposta apresentada pela bancada da CDU deve ser dirigida a essa mesma 
entidade. Disse que, a bancada do PS tem a certeza que a Câmara Municipal terá 
o maior interesse em ver este assunto resolvido, assim como em encontrar a 
melhor localização para instalação deste serviço, o qual e como é óbvio terá de 
se situar num local com visibilidade e de fácil acesso. Transmitiu também que a 
bancada do PS quer relembrar que, como membros da Assembleia Municipal, 
estão aqui para defender os interesses dos eleitores e para fiscalizar a Câmara 
Municipal tal como já aqui foi dito diversas vezes. Referiu ainda que, a bancada 
do PS não pode apoiar esta proposta da CDU, pelas razões atrás mencionadas e 
apresentando a presente declaração de voto.----------------------------------------- 
O Senhor Hermann Janssen disse que quando a direção de turismo perguntar 
onde pode instalar o posto, a Câmara tem de dizer qual o local que considera 
mais adequado. Disse que este serviço está a funcionar numas instalações sem 
condições, pelo que achou que a Câmara deveria fazer um esforço para resolver 
este problema.-------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Francisco Sérgio disse concordar com o que foi dito, no entanto, 
admira-se com o facto do Partido Socialista não dizer que esta proposta deverá 
ser encaminha para quem de direito, visto haver vontade de resolver o assunto. -  
A Senhora Marlene Carneiro referiu que, não sendo este um assunto da 
responsabilidade da Assembleia Municipal, nem da Câmara Municipal, 
possivelmente poderia ser analisada a hipótese de, fora desta Assembleia, ser 
discutida uma proposta conjunta para ser enviada à entidade competente.------- 
O Senhor José Cavaco disse que a Assembleia Municipal pode fazer qualquer tipo 
de proposta e pedir que seja enviada às entidades competentes.--------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia concordou, mas referiu que a mesma tem que 
ser votada tal como está a acontecer. Se fosse o caso do documento vir como 
uma recomendação e tivesse sido solicitado que o mesmo fosse anexado à ata, a 
situação era diferente, agora se apresentam uma proposta para ser votada é 
assim que o documento vai ser tratado, independentemente de todos nesta 
Assembleia estarem preocupados com a situação do posto de turismo. ------------  
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O Senhor João Santos manifestou a sua opinião acerca do assunto, referindo 
considerar que as localizações propostas pela CDU não trazem nenhuma 
melhoria à atual situação. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que esta proposta da CDU apresenta duas 
alternativas à atual localização, mas como nenhuma delas é considerada 
adequada espera que que a Câmara encontre logo o local certo. O problema é 
que já passaram dois/três anos e ninguém toma uma decisão. ----------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse também considerar muito infeliz o local onde 
estes serviços estão a funcionar, que em conversa com o Vereador Gonçalves este 
lhe disse que, juntamente com a direção de turismo, já tinham andado à procura 
de um outro local e ainda não tinham encontrado uma alternativa. Além disso, 
há também a situação de que a casa sita do outro lado da rua vai ser derrubada 
em breve e, o local onde antes funcionava a sede do clube não apresenta 
quaisquer condições, pelo que nenhuma das alternativas apresentadas parecem 
viáveis. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse concordar com todas as intervenções que 
aqui foram feitas. No entanto, a Senhora Marlene Carneiro, colocou as coisas de 
uma forma correta e o que a CDU pretende com esta moção é um verdadeiro 
paradoxo. Por um lado, a CDU está a querer fazer política e está a inverter os 
papéis, pois está a querer branquear a responsabilidade da Região de Turismo do 
Algarve, responsabilidade essa de encontrar um espaço condigno para instalar o 
posto de turismo de Aljezur. Por outro lado, quando a CDU diz que “propõe 
recomendar à Câmara Municipal o seguinte: A instalação do posto de turismo 
numa parte do armazém da antiga sede do clube, ou a alternativa o antigo 
restaurante Pintainho que é propriedade da Câmara Municipal”, ao fazer isto, a 
CDU quer que o problema da instalação do posto de turismo de Aljezur passe a 
ser um problema da Câmara. Quando este não é um problema da Câmara, nem 
nunca foi. Pois foi graças a uma intervenção mal feita nas instalações do 
Mercado Municipal, por parte da Região de Turismo do Algarve, que a Câmara 
teve que demolir aquele edifício. Estamos de acordo que aquele não é o melhor 
sítio. Podemos discutir a problemática? Com certeza que sim. Agora, transferir 
para cima da Câmara a responsabilidade de encontrar o espaço para a Região 
de Turismo do Algarve, a qual recebe milhões de euros anualmente. Alguém de 
boa-fé pode concordar com uma situação dessas, em transferir uma 
responsabilidade que é do Estado para cima da sua Autarquia, para cima do seu 
Município? Pois é isso que está aqui proposto. Por outro lado, é do conhecimento 
de todos os membros da Assembleia Municipal que, a Câmara deliberou adquirir 
o edifício onde funcionava o restaurante “Pintainho” para o demolir e, vai 
demoli-lo na próxima Primavera. Relativamente às instalações, onde 
anteriormente funcionava a sede do clube, não têm dignidade para receberem o 
posto de turismo, nem a Região de Turismo do Algarve iria gastar dinheiro 
naquelas instalações fosse para o que fosse. Até porque há um projeto para a 
construção de um novo Mercado Municipal, que colide com a demolição daquele 
edifício. Dito isto, importa realçar que, independentemente daquilo que a 
proposta da CDU quer branquear, obviamente que a Câmara Municipal tem 
andado a falar com os responsáveis pelo Turismo do Algarve no sentido de serem 
encontradas umas instalações condignas, mais centrais, mais visíveis e esse 
trabalho vai continuar a ser feito. Agora do ponto de vista político, não pode ser 
aceite a inversão do ónus que a CDU pretende com esta proposta.----------------- 
O Senhor Hermann Janssen disse que se a Região de Turismo do Algarve fez as 
referidas obras, o dono do edifício também tinha responsabilidades, assim como 
também tinha a responsabilidade de fiscalizar essa obra, pois assim evitaria a 
necessidade de demolir o edifício. ------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara referiu que mais uma vez o Senhor Hermann 
estava mal informado, porque quando a Câmara pediu responsabilidade à 
Região de Turismo do Algarve, uma vez que a obra estava na garantia, a 
empresa tinha falido e não havia volta a dar. E, foi a autarquia que, às suas 
custas, ainda tentou resolver o problema, através da colocação de esticadores. --  
O Senhor José Cavaco disse que é de todo o interesse do Município dispor de um 
posto de turismo, pelo que alguém tem que tomar medidas no sentido de 
pressionar. Disse ainda desconhecer a situação na íntegra, nomeadamente de 
quem era a responsabilidade da mesma. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse considerar que esta matéria do posto de 
turismo está perfeitamente percetível, que a Câmara está a trabalhar, quase 
todos os dias, com a Entidade Regional de Turismo do Algarve, agora o que não 
se pode aceitar é a responsabilidade de nos quererem onerar através da proposta 
da CDU. Quer fazer querer que a Câmara nada tem feito nesse sentido, nada tem 
feito junto do Turismo do Algarve. Que garantia é que a CDU tem de que, ainda 
que a Câmara aceitasse o ónus da responsabilidade, o Turismo do Algarve 
aceitaria qualquer uma das alternativas por si propostas. --------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 
os votos a favor dos membros Hermann Janssen e Francisco Sérgio, contra dos 
membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, 
Marlene Carneiro, José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Emanuel 
Marreiros, José Almeida, Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira e Rui 
Josué e abstenção dos membros Johannes Schydlo, Iládio Furtado, Cândida 
Novais e José Cavaco, rejeitar a proposta CDU sobre “Uma nova sede para o 
posto de turismo de Aljezur”.------------------------------------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número três, 
do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de doze de setembro, e depois de lida em voz alta na presença de todos, a 
Assembleia deliberou por unanimidade, aprovar a ata em minuta. ----------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com excepção da que foi 
tomada por escrutínio secreto, 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 era uma hora e quinze minutos do 
dia dezasseis de dezembro de dois mil e catorze, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente ata. ---------------------------------------------------  
 
E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo.---------------------------------------------------------------------- 
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