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ASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPALASSEMBLEIA MUNICIPAL    DE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZURDE ALJEZUR    
 
 
 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2014 
 

��� 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 12 de novembro de 2014 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 22:10 horas 
 

� 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 
 
MEMBROS PRESENTES: 
José Maria da Luz, Iládio de Jesus Alves Furtado, Anadá de Filipitsch Gomes, 
Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel 
Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, Hermann Hans Janssen, José 
de Oliveira Cavaco, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires Josué 
Guerreiro 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, Cândida Margarida Coelho Marreiros de 
Novais, João Paulo da Encarnação dos Santos e Henrique Manuel Ramos 
Henriques 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
Licínia Mendes Rodrigues 
 

� 

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 maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:40 horas 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

AUSENTOU-SE O SENHOR JOÃO PAULO DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS -------------  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 
FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – 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. ------------------------------------------------------------  
A SENHORA MARLENE CIGARRA ABRANTES CARNEIRO PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse não entender o facto de só se terem apercebido 
desta situação passados cinco anos, questionando acerca do facto. ----------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que este tipo de erros acontecem e isso é 
perfeitamente normal. Explicou que a Junta de Freguesia de Bordeira fez 
exatamente aquilo que deveria ter feito, ao se aperceber da situação. Que o erro 
ocorreu no âmbito de um acidente de trabalho e, eventualmente, no decorrer de 
um processo que foi mal conduzido e o lapso residiu aí. Para quem está de fora, 
pode parecer estranho que esta situação surja passados cinco anos, mas o mais 
importante quando se erra é que se tenha a modéstia e a humildade de 
aprendermos com esse erro. Neste caso concreto, o erro aconteceu, foi detetado 
(ainda que passados cinco anos) e o que interessa agora é resolver a questão o 
quanto antes, perante toda a honestidade e a toda a boa-fé, por parte do 
executivo daquela Junta assim como de todos os funcionários da mesma. ---------  
O Senhor Iládio Furtado referiu que neste processo é de elementar justiça dizer 
tudo aquilo que sabe e entende acerca do mesmo e que vai de encontro àquilo 
que foi dito pelo Senhor Presidente da Câmara, mas que, de alguma forma, não 
se pode pensar que durante cinco anos a Junta de Freguesia não fez nada, pois 
isso não é verdade. Explicou que houve pagamentos, mas que os mesmos não 
foram suficientes. Passando de seguida a prestar alguns esclarecimentos acerca 
do decorrer deste processo. -------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o pedido de atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de 
Bordeira, no valor de doze mil quinhentos e trinta e dois euros e vinte e seis 
cêntimos. --------------------------------------------------------------------------------  
 

O SENHOR JOÃO PAULO DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS PASSOU A FAZER 
NOVAMENTE PARTE DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 
EXECUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL À ESCALA DE UM POR 
DOIS MIL, PARA AGLOMERADOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: – 
Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de catorze de outubro de dois mil e catorze, a qual fica arquivada em 
pasta própria. ---------------------------------------------------------------------------  
A SENHORA CÂNDIDA MARGARIDA COELHO MARREIROS DE NOVAIS PASSOU A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS ---------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi prestada a informação devida acerca do 
presente assunto. -----------------------------------------------------------------------  
O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HERNIQUES PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por  unanimidade, 
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aprovar a autorização de assunção de compromissos plurianuais para prestação 
de serviços – execução de cartografia numérica vetorial à escala de um por dois 
mil, para os aglomerados urbanos do Município de Aljezur. ------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO 
INDETERMINADO COM ASSISTENTE OPERACIONAL – COVEIRO: – Pela Mesa 
foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
vinte e oito 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 abertura de proposta de procedimento concursal para celebração de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado com assistente operacional – 
coveiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE 
PUBLICIDADE E OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO NO CONCELHO DE 
ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de vinte e oito de outubro de dois mil e catorze, que 
acompanhava o respetivo Regulamento, 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 proposta de Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço 
Público no Concelho de Aljezur. --------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO DE 
URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO E NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE 
PROCESSOS DE OPERAÇÕES URBANÍSTICAS: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e oito de outubro 
de dois mil e catorze, a que acompanhava o respetivo Regulamento, os quais 
ficam arquivados em pasta própria. ---------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen disse que é um facto que os documentos já foram 
enviados há algum tempo, tal como foi referido pelo Senhor Presidente da 
Assembleia, mas deveria também ter informado qual o prazo para entrega de 
propostas de alteração ou sugestões. Na sua opinião, este Regulamento tem 
muitas restrições, passando a enumerar algumas delas e com as quais não 
concorda. Perguntou também se, no futuro, será só possível entregar um projeto 
de obras por via eletrónica ou continua a ser possível entregar em papel, nos 
serviços de obras? -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse apenas querer esclarecer uma questão 
processual, esclarecendo que, quando estes Regulamentos são enviados para os 
membros da Assembleia Municipal, não é com a intensão de serem enviadas 
propostas de alteração. O Regulamento já foi aprovado pela Câmara Municipal e 
a Assembleia apenas tem que aceitar, ou não. Não tem que alterar nada, visto 
que  o  documento  encontrou-se  em  discussão  pública  e,  nessa altura, é  que 
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poderiam ter sido propostas quaisquer alterações. ----------------------------------  
O Senhor José Hugo usou da palavra, elucidando acerca das competências da 
Assembleia Municipal, espelhadas no respetivo Regimento. -------------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse apenas querer acrescentar, ao que já foi dito, que 
todos têm o direito a uma opinião. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que este Regulamento foi elaborado 
por consultores, tendo inclusive analisado o documento com o Senhor Manuel 
Marreiros, que apoia juridicamente a Câmara Municipal. Disse que o 
Regulamento vai entrar em vigor já no próximo mês de janeiro, por força da 
alteração do RJUE. O que aqui está a ser feito é a assunção da responsabilidade 
por ele adquirida, aquando da sindicância que foi feita à Câmara. Pois não quer 
que o IGF diga que a Câmara não cumpriu em tempo útil, com aquilo que se 
propôs. Que era de facto promover a publicação do novo Regulamento Municipal 
de Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------  
Do ponto de vista da análise dos documentos, disse não ter entendido se a 
questão do Senhor Hermann tinha sido colocada à Câmara, ou ao Presidente da 
Assembleia. Referiu que os documentos foram enviados atempadamente à 
Assembleia Municipal, assim como também foram remetidos em tempo útil aos 
membros desta Assembleia. Disse que, obviamente, as discussões públicas têm 
regras e elas decorreram durante trinta dias, período, esse, em que qualquer 
cidadão teve a oportunidade de propor alterações a este documento. 
Inclusivamente, neste momento, isso poderia vir a acontecer, caso fosse esse o 
entendimento. Mas, seguramente, nunca seria do ponto de vista da plantação de 
palmeiras no Município de Aljezur, pois sobre esse assunto já disse mais do que 
uma vez qual é a sua opinião.  ---------------------------------------------------------   
Quanto à questão dos dois pisos, disse que isso só acontece em zonas que o PDM 
o permite. Disse que a aqui já tinha sido falado diversas vezes acerca do Plano de 
Pormenor de Aljezur, uma vez que muito dificilmente vai haver a possibilidade 
de aumentar os nossos aglomerados urbanos, em sede de revisão do PDM, 
particularmente em Rogil e em Aljezur, à exceção do único caso onde isso 
provavelmente poderá acontecer e que é em Odeceixe, pois é fácil provar que o 
núcleo urbano de Odeceixe está praticamente esgotado. Pelo que faz todo o 
sentido o Plano de Pormenor que está a ser feito e que, a seu tempo, chegará a 
esta Assembleia Municipal para ser aprovado. ---------------------------------------  
Disse que, independentemente de as respeitar, às vezes custa a entender certas 
opiniões do Senhor Hermann, nomeadamente, quanto ao facto de não concordar 
com a expansão a sul da vila de Aljezur, com construções de dois pisos, etc. mas 
depois, por outro lado, acha que as pessoas deveriam pintar as suas casas da cor 
que quisessem.  --------------------------------------------------------------------------   
Elucidou ainda acerca do caso das obras da Rua Costa do Castelo, em Aljezur, 
acerca da questão do tipo de telha usada na cobertura dos edifícios, assim como 
acerca da questão dos painéis solares, que no seu entender é um pau de dois 
bicos. -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que o Senhor Presidente da Câmara tinha referido 
que, nalguns casos, as casas não são brancas mas integram-se muito bem, pelo 
que perguntou como é essas exceções aparecem, ou podem aparecer? -------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que essas exceções têm chegado até 
aos nossos dias, por um lado, através da nossa memória visual, por outro lado, 
através de registos fotográficos que existem, apesar de nessa altura as 
fotografias ainda não serem a cores. Disse que o edificado do Município de 
Aljezur é, e sempre foi, muito pobre. Apesar disso temos vindo a evoluir e houve 
gente que conseguiu distinguir-se, nessa altura uma das formas de se poderem 
distinguir, passava pelo facto de poderem pintar as suas casas. Tradições que se 
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devem manter, em respeito às memórias dos mais velhos. O fundamental é que 
essas exceções se integrem no conjunto arquitetónico. ------------------------------  
O Senhor Hermann Janssen referiu que não tinha dito que queria pintar as 
casas de outra cor, que não o branco. Perguntou qual a razão de ser permitido 
pintar os vãos de branco e verde e, não, de outra cor. Disse conhecer muitas 
casas antigas com portas vermelhas. Referiu-se ainda aos sítios onde apenas é 
permitido utilizar telha de canudo.----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que quanto a isso, o Regulamento 
pode determinar, não obriga. ----------------------------------------------------------  
Ainda quanto aos projetos, esclareceu que eles podem continuar a ser entregues 
em papel, mas também vão poder ser entregues informaticamente. ---------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Cândia Novais e José Cavaco, aprovar a proposta de 
Regulamento de Urbanização e Edificação e Normas para Apresentação de 
Processos de Operações Urbanísticas. -------------------------------------------------  
 

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, 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 dez 
minutos do dia doze de novembro 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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O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 

 

 

 

 

 


