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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, Anadá de Filipitsch Gomes, Johannes Alexander Schydlo, José Almeida da 
Silva, 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 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Iládio de Jesus Alves Furtado e Maria Emília Campos Chaparro Rosendo 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus e Cândida Margarida Coelho Marreiros de 
Novais 
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MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente  
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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 20:55 horas 
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O SENHOR ILÁDIO DE JESUS ALVES FURTADO, PASSOU A FAZER PARTE DOS TRABALHOS --  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia vinte sete de fevereiro de dois mil e quinze, 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 
Marlene Carneiro, 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 Grupo Parlamentar do CDS-PP, ofício número duzentos e oitenta e dois, de 
cinco de março de dois mil e quinze, acusando a receção das moções 
“Transferência de competências só com a participação dos municípios” e 
“Privatização da TAP, crime contra os interesses nacionais”. ------------------------  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, email de dezanove de março de dois mil e 
quinze, acusando a receção da moção “Transferência de competências só com a 
participação dos municípios”. ----------------------------------------------------------  
– de Grupo Paramentar do Partido Comunista Português, email de vinte de 
março de dois mil e quinze, acusando a receção da moção “Transferência de 
competências só com a participação dos municípios”. -------------------------------  
– de Grupo Paramentar do Partido Comunista Português, email de vinte de 
março de dois mil e quinze, acusando a receção da moção “Privatização da TAP, 
crime contra os interesses nacionais”. -------------------------------------------------  
– de Grupo Paramentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e seis 
de março de dois mil e quinze, enviando pergunta ao Governo sobre o 
cancelamento do apoio financeiro às equipas de sapadores florestais da 
Associação de Municípios Terras do Infante (concelhos de Aljezur, Lagos e Vila 
do Bispo. ---------------------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dois mil oitocentos e vinte e 
quatro, de dezanove de março de dois mil e quinze, enviando deliberação 
aprovada em reunião de dezassete de março transato, sobre a quarta alteração 
ao PDM de Aljezur. ----------------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ofício número trezentos e trinta e 
cinco, de vinte e cinco de março de dois mil e quinze, acusando receção de moção 
sobre “Delegação de  competências”. --------------------------------------------------  
– de Tribunal de Contas, ofício circular número quatro mil oitocentos e setenta  
e um, de um de abril de dois mil e quinze, enviado despacho judicial número três 
barra dois mil e quinze traço EC – nona alteração à Lei de Organização e 
Processo do Tribunal de Contas – Lei número noventa e oito barra noventa e 
sete, de vinte e seis de agosto, republicada pela Lei número vinte barra dois mil e 
quinze, de nove de março. --------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, ofício número cento e quarenta e quatro 
traço quinhentos e dezoito mil duzentos e noventa e três barra XII, de vinte e 
dois de abril de dois mil e quinze, acusando a receção da moção “Privatização da 
TAP, crime contra os interesses nacionais”. -------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia informou ter recebido, nessa mesma tarde, 
um email do membro Cândida Novais, solicitando a suspensão do seu mandato 
por tempo indeterminado, alegando motivos académicos e profissionais, o qual 
reenviou aos membros da Comissão Permanente e, de seguida, passou a ler. ------  
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Deu também conhecimento da resposta dada à Senhora Cândida Novais, na qual 
foi a mesma informada que o seu pedido não poderia ser aceite, por não ter 
enquadramento legal, uma vez que não determinava o período pelo qual pedia a 
suspensão de mandato.----------------------------------------------------------------- 
A SENHORA MARIA EMÍLIA CAMPOS CHAPARRO ROSENDO, PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo sugeriu que fosse colocada uma placa informativa à 
entrada da estrada de acesso ao Parque Industrial com a indicação das empresas 
que se encontram instaladas.  ---------------------------------------------------------  
Referiu-se ao sinal de STOP existente no entroncamento da Rua que passa pela 
Escola EBI/JI com a Rua Estácio da Veiga, o qual poderá originar a aplicação de 
multas por parte da GNR, surgindo que o mesmo fosse substituído por um sinal 
de perda de prioridade, por a Rua Estácio da Veiga não dar prioridade nem ter 
trânsito algum. ------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que estas eram questões pertinentes, 
neste ponto da Ordem do Dia, mas que possivelmente o Senhor Presidente da 
Câmara iria tomar nota da mesma e dizer o que achar por conveniente, no 
ponto da Ordem do Dia mais indicado, ou seja, ponto número um, do Período da 
Ordem do Dia. ---------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, foram apresentadas as seguintes moções: ------  
“QUADRAGÉSIMO-PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DE ABRIL -----------------  
A Revolução de Abril constitui uma realização histórica do povo português, um 
acto de emancipação social e nacional.-----------------------------------------------
O vinte e cinco de Abril de mil novecentos e setenta e quatro, desencadeado pelo 
heróico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo 
seguido de um levantamento popular, transformou profundamente toda a 
realidade nacional. Culminando uma longa e heróica luta, pôs fim a quarenta e 
oito anos de ditadura fascista e realizou profundas transformações 
democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, 
impulsionou transformações económicas e sociais. ----------------------------------   
Portugal vive hoje um dos mais graves períodos da sua história, o mais difícil 
desde os anos negros do fascismo. Um período de confronto político com o vinte 
e cinco de Abril e com aquilo que representou de conquistas, de realizações e 
transformações sociais. -----------------------------------------------------------------  
Portugal vive uma grave e profunda crise económica e social. Agrava-se a 
exploração dos trabalhadores e a degradação dos seus direitos, limitam-se as 
liberdades do povo português, empobrece o País, milhares de portugueses são 
empurrados para o desemprego e a emigração, a Constituição da República é 
subvertida e é posto em causa o futuro de Portugal e dos portugueses. ------------   
Indiferente à importância que o Poder Local representa para as populações e 
para a resolução de muitos dos problemas que as afectam no seu quotidiano, o 
Governo intensificou o ataque ao Poder Local e à sua autonomia, tendo 
desencadeado um verdadeiro programa de subversão do Poder Local 
Democrático, numa nova e mais declarada tentativa de concretização da velha 
ambição de ajustar contas com uma das mais importantes conquistas Abril. -----  
O Poder Local é parte integrante do regime democrático e do seu sistema de 
poder. É uma conquista que viu consagrada na Constituição da República os 
seus princípios democráticos. Um Poder Local amplamente participado, plural, 
colegial e democrático, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e 
financeira. -------------------------------------------------------------------------------  
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A ampla participação popular e o intenso trabalho realizado em prol das 
populações, com as comissões administrativas após o vinte cinco de de Abril, teve 
consagração com as primeiras eleições livres e democráticas para os órgãos das 
autarquias locais, em Dezembro de mil novecentos e setenta e seis, onde o Poder 
Local Democrático se afirmou, operando profundas transformações sociais com 
importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e na 
superação de enormes carências, substituindo e sobrepondo-se, até em alguns 
casos, na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas 
competências. ---------------------------------------------------------------------------  
As comemorações da Revolução de Abril devem ser um momento para afirmar a 
indignação e recusa da política dirigida contra os trabalhadores, o povo e o País, 
em que se insere o ataque ao Poder Local Democrático e ao que ele representa de 
espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um 
momento de resistência e luta contra esta ofensiva que pretende ajustar contas 
com Abril, agredindo a democracia, a liberdade, a paz e o desenvolvimento de 
Portugal. ---------------------------------------------------------------------------------  
Devem ser um momento para a convergência e unidade dos patriotas, dos 
trabalhadores e do povo português, em defesa dos valores de Abril e da 
Constituição da República. -------------------------------------------------------------  
Face ao exposto, os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljezur propõem 
que a Assembleia Municipal de Aljezur reunida a trinta de Abril, delibere: --------   
Um. Promover e estimular a luta em defesa dos valores e conquistas de Abril, da 
Constituição da República Portuguesa e pela exigência duma ruptura que abra 
caminho a uma política que sirva Portugal e o povo português. --------------------  
Dois. Apelar aos autarcas, aos trabalhadores, ao movimento associativo e a toda 
a população, para se associarem às comemorações do vinte e cinco de Abril, na 
afirmação do Poder Local Democrático como conquista de Abril e na defesa dos 
interesses e direitos das populações. --------------------------------------------------  
Aljezur, trinta de Abril de dois mil e quinze. ------------------------------------------  
Os eleitos da CDU” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Iládio Furtado, aprovar a moção “Quadragésimo primeiro 
aniversário da Revolução de Abril”. ---------------------------------------------------  
 

“PELA IMEDIATA ABOLIÇÃO DAS PORTAGENS NA VIA DO INFANTE ---------------------  
A Petição número quatrocentos e oitenta e um barra XII barra quarta, intitulada 
“Pelo fim das portagens na Via do Infante,” subscrita por seis mil quinhentas e 
vinte e sete assinaturas, promovida pelo Movimento Algarve sem Portagens, deu 
entrada na Assembleia da República em doze de Março de dois mil e quinze, 
tendo sido remetida para a Comissão Parlamentar de Economia e Obras 
Públicas. ---------------------------------------------------------------------------------  
Na reunião de um de Abril de dois mil e quinze, os deputados do PS, PSD e CDS 
que integram esta comissão parlamentar decidiram, com a frontal oposição do 
PCP, não admitir esta Petição, alegando que a Assembleia da República já havia 
discutido uma outra petição, entrada em Julho de dois mil e doze, que pedia a 
suspensão imediata das portagens na A vinte e dois/Via Infante de Sagres. Assim, 
a Petição número quatrocentos e oitenta e um barra XII barra quarta foi 
liminarmente rejeitada, sem discussão do seu objeto. -------------------------------                                  
Ora a referida petição de dois mil e doze tinha como base as preocupações dos 
futuros efeitos nefastos na vida e economia do Algarve que aquelas portagens 
iriam provocar, enquanto a petição de dois mil e quinze já se baseava na 
realidade diária dos prejuízos resultantes das portagens. Foi exemplo flagrante 
destes prejuízos, tanto directos como na imagem do Algarve turístico, a fila de 
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cinco quilómetros de veículos parados com turistas protestando, na entrada pela 
ponte do Guadiana no período da Páscoa deste ano.-------------------------------
Os prejuízos para o Algarve e para o País resultantes das portagens na Via do 
Infante, são muitos superiores aos custos desta Via sem portagens, no seu papel 
de serviço público financiado pelo Estado e que não pode ser substituído pelo 
trânsito na sobrecarregada EN cento e vinte e cinco, mesmo que melhorada.-----  
Desta forma, ao impor a decisão de recusa liminar da aceitação da petição, os 
deputados do PS, PSD e CDS mostraram um profundo desrespeito por milhares 
de algarvios que, exercendo o seu direito de petição em dois mil e quinze, haviam 
pedido à Assembleia da República que discutisse a abolição das portagens na Via 
do Infante. -------------------------------------------------------------------------------  
Perante esta realidade, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal 
de Aljezur, reunida a trinta de Abril de dois mil e quinze, delibere: ----------------  
Um. Manifestar o seu protesto pela decisão da Comissão de Economia e Obras 
Públicas da Assembleia da Republica em indeferir liminarmente a aceitação da 
Petição número quatrocentos e oitenta e um barra XII barra quarta, 
apresentada por seis mil quinhentos e vinte e sete cidadãos exigindo a abolição 
imediata das portagens na Via V vinte e dois, Via do Infante. ----------------------  
Dois. Manifestar o seu apoio e solidariedade para com a justa luta das 
instituições e do povo algarvio na sua exigência de abolição das portagens na 
Via do Infante. --------------------------------------------------------------------------  
Três. Dar conhecimento desta deliberação à Assembleia da Republica, ao 
primeiro subscritor daquela Petição, à AMAL e aos órgãos de comunicação 
social. ------------------------------------------------------------------------------------  
Aljezur, trinta de Abril de dois mil e quinze. ------------------------------------------  
Os eleitos da CDU.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Iládio Furtado, aprovar a moção “Pela imediata abolição 
das portagens na Via do Infante”. -----------------------------------------------------  
Pelo Senhor José Cavaco, foi apresentada a seguinte moção: -----------------------  
"Em pleno século XXI o turismo ganhou o estatuto de maior actividade 
económica do mundo. Como tal, o meio ambiente está a assumir um lugar 
central no desenvolvimento turístico, fazendo com que os investidores do 
sector atribuam a prioridade à preservação do património natural. Além de 
uma actividade economicamente poderosa o turismo é, também, um factor 
importante de desenvolvimento sustentável, na medida em que tem o poder 
para aprimorar o meio ambiente, prover fundos para a sua conservação e 
protecção e defender a cultura e a história. Contudo, sem um apropriado 
planeamento também pode ter uma acção contrária. O futuro passará pela 
conjugação do económico com o ambiental, ou seja, a viabilidade de um sem a 
sustentabilidade do outro é indesejável e a lucratividade turística depende da 
harmonia entre as duas componentes." (um) ---------------------------------------  
Esta moção vem da observação do mau aproveitamento dos meios postos à 
disposição do município, nomeadamente no programa POLIS, onde as obras 
estão muito longe de respeitar este conceito pacificamente aceite. -----------------  
Com efeito, observando estas obras, é fácil verificar más opções, não só na 
escolha do que havia a desenvolver para valorizar a nossa oferta turística, quer 
na qualidade dos projectos que acabaram por ser executados ou, até nos 
objectivos que se propunham alcançar, como a naturalização ou a ajuda aos 
agentes económicos. E isto é tanto mais grave quando se conhece o estado 
paralisado da economia do concelho e se devia ter a maior atenção a qualquer 
oportunidade de incentivar a atractividade ao investimento melhorando todas 
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as nossas infraestruturas, nomeadamente vias de comunicação, praias, 
preservação ambiental, etc. É incompreensível que, em alguns casos, os lugares 
de estacionamento tivessem sido reduzidos, muito mais quando não há 
nenhuma razão válida para que, pelo contrário, não tivessem sido 
aumentados.------------------------------------------------------------------------ 
Quanto à qualidade das obras, como penso que já tenham observado, é 
deplorável: caleiras inúteis nas bermas já parcialmente destruídas, lugares de 
estacionamento limitados por paus que não impedem o avanço dos carros e 
lhes provocam frequentes avarias, aberrante ausência de casa de banho e de 
dotação de energia eléctrica, falta impensável para que se pretenda retirar a 
devida valorização deste destino e nem é desculpável por falta de verba, 
quando na arriba que vai do restaurante Gabriel à estrada da praia do Monte 
Clérigo, numa distância de SOO metros se construíram seis escadas de madeira, 
todas para a falésia, onde seria mais sensato desincentivar a aproximação e 
onde foram consumidos um milhão de euros numa obra precária e a que 
chamam (pasme-se) renaturalização. Aliás pode observar-se que a bandeira 
azul há anos que apenas cobre cinquenta por cento das nossas praias que, pelos 
vistos, não mais passará desta meta. Neste contexto, o objectivo desta moção é 
chamar a atenção desta AM para a necessidade de observar com alguma 
atenção o que se passa no concelho discutindo e propondo ao executivo o que 
for julgado oportuno no sentido da desejada optimização dos recursos 
disponíveis.-------------------------------------------------------------------------- 
(um) Professores I sabel Duarte de Almeida e Nuno Alexandre Abranja.”----------- 
Pelo Senhor José Cavaco foram prestados esclarecimentos acerca dos motivos 
que suscitaram a apresentação desta moção. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse que, se o Senhor José Cavaco achar por 
bem, a Assembleia poderá enviar o documento à Câmara Municipal para 
análise, como a opinião de um membro desta Assembleia Municipal. --------------  
O Senhor José Cavaco referiu que o objetivo de todos é trabalhar para o 
desenvolvimento do concelho. Que, as situações abordadas no documento, são 
tão evidentes que saltam aos olhos de todos. Logo, qualquer um deve ter uma 
opinião acerca do assunto, seja ela a favor, ou não. O importante é que os 
problemas sejam abordados, sejam discutidos, no sentido de serem encontradas 
soluções para os mesmos. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse estar completamente de acordo com 
isso. No entanto, no caso concreto deste documento, o qual engloba uma série de 
assuntos e bastante diversificados, ele não poderá ser debatido no Período Antes 
da Ordem do Dia, dado o tempo estipulado para este ponto. -----------------------  
Sugeriu que, uma vez que todos os membros da Assembleia estão alertados para 
o assunto visto ter recebido o documento, se todos estiverem de acordo, os 
assuntos aqui abordados poderão ser debatidos noutra altura, talvez numa 
sessão extraordinária. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo chamou a atenção para o facto do Senhor José Cavaco ter 
apresentado o documento em causa à Assembleia Municipal, como uma moção. 
Sendo que, seguidamente, refere que o documento é um manifesto da opinião 
dos membros da Assembleia Municipal. O que na sua opinião é uma grande 
incongruência, pelo que está plenamente de acordo com o Senhor Presidente da 
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que achar que todos partilham as 
preocupações do Senhor José Cavaco, pelo que, é da opinião de que deverá ser 
marcada uma sessão extraordinária para debater estes assuntos. Abordou ainda 
a questão do estacionamento na Praia da Amoreira.-------------------------------
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O Senhor Iládio Furtado disse ter tido conhecimento, há relativamente pouco 
tempo, de coimas que foram aplicadas a pessoas que, eventualmente, estariam 
mal estacionadas em lugares que já estão marcados com os tais paus em zonas 
próximas das praias. E disse estar a falar de coimas que remontam a dois mil e 
treze, pelo que, não o espanta nada que este ano se alcance um pico de multas, 
sobre o qual, posteriormente se venha a falar aqui nesta Assembleia, uma vez 
que a maioria das mesmas tem a ver com a inexistência de sinalética, que poderá 
ser, ou não, da nossa competência.---------------------------------------------------- 
O Senhor José Cavaco disse que, todos aqueles que estiverem interessados em dar 
uma opinião acerca deste assunto, também devem fazer o mesmo, visto serem 
coisas muito importantes para o concelho. Abordou ainda o facto de terem sido 
gastos oito milhões de euros nestas obras e de ser importante ver o que 
realmente se fez com esse dinheiro, ou que não se fez. Considera que houve um 
mau aproveitamento desta verba, com a qual poderiam ter sido resolvidos todos 
os problemas que o concelho tinha e poderiam ter sido valorizados os nossos 
recursos. Disse que, uma vez que a Câmara Municipal é uma sócia da Sociedade 
POLIS, não houve uma defesa dos nossos interesses. Não fomos muito exigentes 
no estudo e na análise do projeto. -----------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo disse considerar haver uma pequena confusão, uma vez que, 
na sua intervenção, o Senhor José Cavaco apresenta a questão como uma 
questão turística, tal como no início da sua moção. No entanto, do decorrer da 
dita moção, passa a abordar de outros assuntos, nomeadamente, a construção 
das escadarias de madeira. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Henrique Henriques disse ainda não ter percebido se esta moção iria 
ser votada, ou não. ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que, na eventualidade, de vir a ser 
convocada uma sessão extraordinária para debater estes assuntos, deverá 
também ser solicitado apoio técnico para esclarecer as dúvidas todas que possam 
ser suscitadas. ---------------------------------------------------------------------------  
Não se procedeu à votação da moção, por a mesma ter sido retirada pelo 
proponente.-----------------------------------------------------------------------------  
Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte moção: --------------------------  
“RECONHECIMENTO PÚBLICO -----------------------------------------------------------  
A bancada do Partido Socialista de Aljezur, propõe que seja reconhecido 
publicamente o acto de grande coragem, dos dois jovens Fábio Glória e João 
Serafim, que durante o mês de abril, resgataram na Praia de Odeceixe, vários 
banhistas, que se encontravam em apuros. -------------------------------------------  
Este jovens, ambos amantes e praticantes de desportos de mar, nomeadamente o 
Surf e Bodyboard, tiveram um ato heroico, que muitas vezes se repete nas praias 
destes concelhos da Costa Vicentina. --------------------------------------------------  
Este reconhecimento público é extensivo a todos aqueles que ao longo dos anos, 
de uma maneira pronta e corajosa, arriscam a sua vida, para salvarem, quem se 
encontra em situações de risco de vida, nas nossas praias. --------------------------  
Desta moção, deve ser dado conhecimento, aos dois jovens, à Câmara Municipal 
de Aljezur, Autoridade Marítima, e Comunicação Social. ---------------------------
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista.---------        
Lucínia Rodrigues.” ---------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Licínia Rodrigues e pelo Senhor Presidente da Assembleia foram 
prestados os devidos esclarecimentos acerca dos motivos que determinaram esta 
moção. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse que desconhecia este facto, mas que ainda bem 
que temos pessoas no concelho que são capazes de pôr em risco a própria vida 
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em prol da vida dos outros, apesar de por vezes só serem vistas como “selvagens” 
nas praias, como é o caso do surf. Pelo que, muito se regozija pela existência 
destas pessoas, aventureiras ao ponto de não ligarem nem a meios, nem à 
própria vida para socorrerem os outros. Quer hajam elas por sua própria 
iniciativa, quer façam parte das autoridades, como é o caso do Bombeiros 
Voluntários. -----------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “Reconhecimento Público”. -----------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 
qualquer pedido de intervenção. -------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor João Santos questionou o Senhor Presidente da Câmara 
acerca da intervenção que vai ser feita na Freguesia de Bordeira, no âmbito das 
obras do Polis, mais concretamente no Portinho do Forno. Uma vez que aí reside 
uma comunidade piscatória que tem os seus recursos nesse local e, sendo esta 
uma altura mais propícia à sua atividade, julga que deveria ser tomadas 
medidas no sentido dessas pessoas não serem muito prejudicadas com a 
execução das obras previstas. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado abordou a questão da requalificação da estrada das 
Alfambras até ao limite sul do concelho, perguntando qual o ponto de situação. 
Igualmente, questionou acerca de um incidente que ocorreu no mês em curso, 
mais concretamente em relação ao passeio da Páscoa, que acabou por ser mortal 
para um dos munícipes do concelho, residente na Carrapateira. O qual lhe 
suscitou algumas questões, nomeadamente, em relação à segurança. Uma vez 
que estamos a falar de um evento, no qual a autarquia esteve ligada, direta, ou 
indiretamente, disse querer saber o que é que, com ou sem responsabilidade, se 
poderá fazer. Não só neste caso, mas também com vista a evitar futuros casos. 
Julga que não é de bom-tom, saber que em determinado momento a nossa 
autarquia é chamada a colaborar e de alguma forma valorizar o bem-estar das 
pessoas, desempenhando o seu papel social, para depois vir a ser apontado o 
dedo por um deslize, ou um ato que, por ventura, seja de irresponsabilidade. 
Perguntando que medidas já foram tomadas pela Câmara Municipal e pela 
Junta de Freguesia de Bordeira, ou que venham a ser tomadas no futuro de 
forma a evitar situações como esta. Por fim, esclareceu não estar a apontar o 
dedo, nem a julgar ninguém, apenas está a levantar uma questão que se prende 
com o nível de segurança, no sentido de se evitar futuros incidentes. --------------  
O Senhor Henrique Henriques questionou acerca dos Planos de Pormenor do Vale 
da Telha e da Revisão ao PDM de Aljezur.-------------------------------------------- 
Perguntou ainda se, este ano, as equipas de sapadores florestais da Terras do 
Infante, mais conhecidas por “os amarelinhos” irão fazer parte do dispositivo de 
combate a incêndios florestais? ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara começou por dizer que só vai responder a alguns 
dos comentários que o Senhor José Cavaco teceu, uma vez que ele tocou no nome 
da Câmara. Pois, na sua opinião, a Câmara terá estado mal na gestão dos 
fundos do Polis, quando na realidade não é a Câmara que gere esses fundos. 
Outra incorreção por ele proferida, foi quando referiu que em Odemira, o Polis 
chega até ao limite do concelho. Tal não é verdade, mas gostaria de saber qual é 
a obra, visto que as obras do Polis são feitas nas frentes de mar, tanto no 
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concelho de Odemira, como nos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo e Sines. 
Apesar disto, acha muito bem que um dia destes se queira discutir de uma forma 
frontal, mas acima de tudo séria e responsável, o desenvolvimento sustentável do 
Município de Aljezur.-------------------------------------------------------------------
Relativamente ao que aqui foi dito, disse apenas querer deixar algumas dicas 
acerca do assunto. Falar do desenvolvimento sustentável do Município de 
Aljezur, não é fácil. No entanto, é muito fácil ter ideias preconcebidas. Referiu 
que a construção civil, já foi o motor de desenvolvimento do Município. Mas, 
infelizmente, não o voltará a ser, nem do Município de Aljezur, nem de qualquer 
outro Município deste País, pois tendencialmente as coisas apontam para a 
requalificação e para a regeneração urbana e, quanto a si, é por aí que as coisas 
devem ser feitas. Não obstante, há questões a resolver, nomeadamente, no que 
respeita aos Planos de Pormenor.------------------------------------------------------ 
Referiu também que o alojamento local, no Município de Aljezur, tem crescido de 
uma forma exponencial. Ou seja, as casas que se alugavam em todo o concelho 
de uma forma menos lícita, deixaram de existir, as pessoas estão a registar os 
seus alojamentos locais, estão a constituir a sua atividade económica, obtendo a 
sua fonte de rendimentos, mas pagando os seus impostos. A rede de turismo em 
espaço rural continua a crescer, mostrando e dando provas inequívocas que 
consegue trabalhar durante todo o ano e não só no pico do Verão. ----------------  
Do ponto de vista de novos grandes investimentos, o Município de Aljezur, 
sempre foi bafejado pelo infortúnio, como é exemplo disso o que aconteceu no 
Vale da Telha, no Espartal e, mais recentemente, o que aconteceu nos Cabeços da 
Bordeira, entre outros. Presentemente há um projeto aprovado para um hotel 
em ambiente rural, com setenta quartos, na zona do Canal, mas não se sabe se 
alguma vez esse projeto irá sair do papel e ser uma realidade. Seria interessante 
que esse projeto viesse a ser concretizado, pois está licenciado e tem parecer 
favorável de todas as entidades e seria uma mais-valia para o Município de 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à questão do desenvolvimento permanente, do empreendedorismo e da 
dinâmica empresarial que se fala, isso tem a ver com a massa crítica que se 
verifica neste Município e, depende essencialmente dos aljezurenses e daqueles 
que se sentem atraídos por Aljezur. ---------------------------------------------------  
Obviamente que, neste momento, o grande produto que Aljezur tem para vender 
é de facto o produto turístico, ao nível da sua gastronomia, da sua animação, do 
alojamento que pode disponibilizar. E isso está a ser feito de uma forma positiva, 
não só pelos aljezurenses, como pelos novos aljezurenses que têm procurado o 
nosso Município pela sua atratividade. Considera que Aljezur tem vindo a 
afirmar-se tanto do ponto de vista do panorama regional, como do ponto de 
vista do panorama nacional. -----------------------------------------------------------  
Quanto à questão da Zona Industrial, referiu que este é um projeto que vem de 
trás, pois foi um projeto que do ponto de vista estratégico, foi pensado a 
médio/longo prazo, que tem feito o seu percurso de forma a dar resposta às suas 
necessidades. Concordando que faz todo o sentido identificar as empresas que já 
se encontram estabelecidas naquela infraestrutura.------------------------------
Em relação aos estacionamentos, tal como já aqui o disse repetidamente, 
considera que são uma falsa questão no âmbito do Polis, visto que o 
estacionamento nunca serve, o estacionamento nunca chega. Depois, quando se 
requalifica e se criam regras, obviamente que essas questões ficam mais difíceis 
de articular. Quanto ao facto do Senhor Iládio Furtado ter referido que havia 
coimas referentes a dois mil e treze, disse que essa é uma questão que se coloca 
desde há muito tempo. No entanto, em dois mil e treze, não havia sinalização 
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nestas frentes de mar, pelo que não sabe se poderá haver um nexo de 
causalidade em relação a isso. No caso concreto da Amoreira, em dois mil e 
catorze, esta praia já tinha os dois parques de estacionamento concluídos, os 
quais, pelo que tem conhecimento, no auge do mês de agosto tiveram capacidade 
suficiente e deram bem resposta a quem nos visitou.-------------------------------- 
Referiu ainda que, para si, as obras do Polis são globalmente positivas. 
Esclareceu que, a verba de um vírgula dois milhões de euros que a Câmara 
entregou ao capital social da Sociedade Polis, teve sensivelmente um índice de 
investimento direto no Município de cerca de seis milhões de euros. Há-de ser de 
oito milhões, quando tivermos as ciclovias e as ecovias feitas, as quais ficaram de 
fora porque não houve fundos comunitários para fazer essa obra. Obviamente 
que os projetos são e serão sempre discutíveis. Está para nascer o primeiro 
projeto perfeito, que agrade a todos. Pessoalmente, considera que as frentes de 
mar, nomeadamente, onde foram feitas as intervenções, ficaram 
significativamente melhores do que aquilo que estavam. Quanto a isso não tem 
qualquer dúvida e acha que foi um dinheiro muito bem investido, embora possa 
admitir que não gosta de todas as obras, nem da execução de algumas delas, 
porque de facto há pequenas particularidades nas mesmas. Posto isto, julga que 
foi um dinheiro muito bem investido, que vários problemas serão resolvidos. 
Obviamente que, aquilo que não está bem, terá que ser refeito novamente, pois 
tal como já referiu nesta Assembleia Municipal, a Câmara não receberá 
qualquer obra do Polis sem que de facto ela seja sólida, do ponto de vista da sua 
execução. --------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão do Portinho do Forno, esclareceu que, à semelhança do 
que foi feito aquando da apresentação do projeto, a breve prazo irá ser 
apresentado o faseamento da obra, até porque sabemos que esta é a época por 
excelência do trabalho dos pescadores e aquele é um porto difícil, pelo que 
aquela também não será uma obra fácil. ---------------------------------------------  
Quanto à requalificação da estrada duzentos e sessenta e oito, informou que os 
fundos comunitários acabaram e, supostamente, será muito difícil encontrar 
dinheiro para fazer aquela estrada, no próximo Quadro Comunitário. Neste 
momento, à semelhança do que está a ser feito no Vale da Maia, a Câmara está 
a pedir uma orçamentação para tratar da sinalização vertical e horizontal, ao 
longo da estrada duzentos e sessenta e oito e, voltar a sanear mais alguns troços 
que tenham essencialmente a ver com estragos causados pelas raízes dos 
pinheiros. --------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão do incidente ocorrido aquando do Convívio da Páscoa, 
direcionado para os idosos do Município, esclareceu que o mesmo foi um 
tremendo azar. Depois de um animado convívio com a participação de cerca de 
quatrocentos idosos do nosso município, quando foi feito o transporte dos 
mesmos às suas áreas de residência, concretamente na Carrapateira, houve uma 
munícipe que caiu dentro do autocarro, prontamente a senhora foi auxiliada 
pelo motorista, levanta-se e de seguida seguiu até à sua casa, onde começou a 
sentir-se mal e foi chamado o cento e doze. A senhora foi encaminhada para o 
Hospital de Portimão, daí foi reencaminhada para os cuidados intensivos do 
Hospital do Faro, onde viria a falecer passadas vinte e quatro horas. O nexo de 
causalidade é este mesmo e, naturalmente, terá sido a pancada que sofreu na 
cabeça que provocou um desfecho tão trágico. Desconhece ainda o resultado da 
autópsia, mas o que pode dizer é que, tal como é público, no seio da Câmara está 
a ser feito o indispensável processo de averiguação, junto do motorista que se 
encontrava de serviço. De imediato, foi feita a participação à companhia de 
seguros do incidente que tinha ocorrido e, mais recentemente, do falecimento da 
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senhora, no âmbito de todos os efeitos que a família tiver por convenientes. Isto 
porque, obviamente assiste à família o direito de pedir uma indeminização, se 
assim o entender. O que de facto é lamentável é que, depois de uma festa tão 
bonita, tivesse acontecido algo tão triste. Por agora, estamos a averiguar no 
sentido de perceber o que é que aconteceu, para que de facto não se volte a 
repetir. Logo que se encontre a causa para o sucedido, caso a haja, será prestada 
a devida informação a esta Assembleia. -----------------------------------------------  
Quanto à questão dos “amarelinhos”, referiu que, na sua opinião, esta equipa é 
indissociável do ponto de vista do combate aos incêndios, se bem que só na 
próxima terça-feira é que irá reunir com os colegas de Lagos e de Vila do Bispo, 
sendo que há um dos três que tem uma postura diferente em relação a esta 
matéria. Pelo que, de momento, não pode acrescentar nada acerca do assunto. 
Apenas que a equipa que se encontra adstrita a Aljezur, se encontrará sempre 
disponível e à disposição do Comandante Municipal Operacional, que depende de 
si, enquanto Presidente da Câmara. Para já, esta é a sua postura, bem como da 
Presidente da Câmara de Lagos. -------------------------------------------------------  
Relativamente às questões que têm a ver com o Vale da Telha, informou que está 
marcada uma reunião a breve prazo, na Secretaria de Estado do Ordenamento 
do Território, que contará com a presença do Senhor Secretário de Estado do 
Ordenamento do Território e do seu staff, do Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente, do ICNF, da Câmara Municipal de Aljezur, da CCDR Algarve, da 
equipa da Biodesign, que se encontra a fazer o PP, bem como do Senhor Inácio 
Estácio dos Santos, com o qual foi feito o contrato de planeamento do Vale da 
Telha. Com esta reunião pretende-se esclarecer com o Governo e restantes 
entidades, de uma vez por todas, a carga urbanística que o Vale da Telha terá 
neste Plano de Urbanização, uma vez que já sabemos que deixará de ter a 
configuração de quatro Planos de Pormenor e passará a ser um Plano de 
Urbanização. Disse ainda que, tal como já aqui foi dito, o principal objetivo da 
Câmara e seu, enquanto Presidente de Câmara, é defender o interesse dos 
particulares que constituíram propriedade e direito adquirido no Vale da Telha. 
Obviamente que, o Estado quando vendeu a massa falida do Vale da Telha a uma 
determinada pessoa, através de um Tribunal, também criou expectativas à 
mesma, pelo que o Estado também terá a sua quota-parte de responsabilidade 
nesta matéria. É seu entender que as coisas estão bem encaminhadas no sentido 
de resolver todo este problema. Neste momento, o que mais o preocupa é, onde 
se poderá ir buscar dinheiro, para fazer todas as infraestruturas da 
requalificação urbanística do Vale da Telha, sendo que o promotor, Senhor 
Inácio Estácio dos Santos, também terá partes que serão da sua 
responsabilidade, assim como de outros proprietários, da Câmara Municipal e 
do Estado, o qual não poderá ficar indiferente a tudo isto. Resta perceber como é 
que se verte isto para a questão do Vale da Telha, em sede de regulamento. ------  
Relativamente ao Espartal, é uma situação completamente diferente. Esclareceu 
que a Algarve Dois não cumpriu com o estabelecido em Plano de Pormenor, e que 
pelo facto de ainda não ter efetuado a ligação do seu sistema de saneamento à 
ETAR do Vale da Telha, conforme acordado com o Estado e com o Município de 
Aljezur, teve que constituir mais quatro milhões de euros em garantias 
bancárias, a favor da Câmara Municipal. No passado andou-se a brincar com 
isto, mas agora isso terminou, pelo que está vedada a construção à Algarve Dois, 
a menos que façam a rede de saneamento, de uma vez por todas. ------------------  
Em relação à alteração do PDM de Aljezur, referiu que a mesma está a decorrer, 
sendo que esta é uma alteração muito específica, uma vez que só no início do 
ano em curso é que a Câmara teve conhecimento que havia um erro capital no 
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PDM, o qual remonta a dois mil e cinco, que tem a ver com o facto de que os 
aglomerados urbanos continham ainda a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva 
Agrícola Nacional. Assim, esta alteração do PDM consiste apenas em expurgar 
estas duas servidões administrativas dos núcleos urbanos do Município de 
Aljezur. Informou ainda que já houve conferência de serviços, que todas as 
entidades deram parecer favorável, está agora a ser feita a concertação, para 
que de seguida o assunto seja presente à Câmara Municipal, a fim de decorrer o 
período de discussão pública, prevendo-se que o assunto será presente nesta 
Assembleia Municipal, até ao final do mês de julho. Comunicou também que a 
Câmara já se encontra a trabalhar na nova REN e na nova RAN, assuntos que a 
seu tempo também irão ser submetidos à apreciação desta Assembleia, para que 
em dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete possamos ver o nosso PDM alterado, 
sendo esta uma imposição legal, uma vez que o PDM passará a ser o único 
instrumento de gestão do território válido para qualquer Município deste País. À 
exceção da REN e da RAN, onde se terão que continuar a fazer consultas. 
Inclusive, o Regulamento do PNSACV, também será vertido no novo PDM de 
Aljezur. E essa também será uma janela de oportunidade, para nessa altura 
corrigirmos alguns disparates que foram publicados e que feitos pelo anterior 
Governo, para os quais foi chamada a devida atenção, mas sem qualquer 
resultado. --------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente a outros Planos de Pormenor, nomeadamente, da Paisagem 
Oceano, da zona do Pavilhão Municipal e PP de Aljezur, a Câmara está à espera 
que lhe seja entregue a primeira cartografia homologada, que foi exigida pela 
Direção Geral do Território e, logo que isso aconteça, a Câmara irá estar em 
condições para poder acelerar os respetivos processos. ------------------------------  
O Senhor José Cavaco referiu que as nossas praias ficam longe dos aglomerados 
urbanos, pelo que não é viável ir a pé, não há transportes coletivos, por isso é 
lógico que tenhamos que ir de automóvel. De facto os estacionamentos nunca 
são de mais, mas também era escusado reduzi-los, pois foi isso que aconteceu e 
sem razão nenhuma. Disse ainda não fazer qualquer sentido a construção de seis 
escadas de madeira na arriba que vai do restaurante Gabriel à estrada da praia 
do Monte Clérigo, todas para a falésia, onde os pescadores não precisam delas e 
não é conveniente que uma criança se aproxime daqueles locais. E no entanto 
chamam aquilo renaturalização. ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara enumerou alguns dos aspetos da obra que foi 
feita naquela zona, tais como: colocação de novos pavimentos, uma faixa para 
peões que pode ser pisada pelos carros quando se cruzarem, reordenamento de 
estacionamento, entre outros e, no entanto, o Senhor José Cavaco apenas vê lá 
seis escadas. Assim sendo, disse que o Senhor José Cavaco vê e sempre há-de ver 
aquilo que os seus olhos quiserem ver. ------------------------------------------------  
O Senhor José Hugo, relembrou o Senhor José Cavaco que, há pouco, tinha-lhe 
perguntado se considerava que a questão das escadas era o mais importante e 
que, o Senhor José Cavaco lhe tinha respondido que sim, pois são os recursos …” 
e, agora, está a criticar a construção das escadas. ----------------------------------
O Senhor Carlos Vieira alertou para uma incorreção do Senhor José Cavaco, 
relativamente às escadarias, visto que as mesmas foram construídas há cerca de 
cinco anos, pelo PNSACV e não pelo Polis.--------------------------------------------       
O Senhor José Cavaco voltou a falar sobre o caso da Senhora alemã que há cerca 
de dez anos que tenta construir um turismo rural e não consegue, assim como da 
dificuldade do Senhor Álvaro Pereira em construir na Herdade do Sol, que só o 
conseguiu ao fim de nove anos.-------------------------------------------------------
O Senhor Presidente da Câmara disse que, obviamente, não se iria pronunciar 
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sobre o primeiro caso. Sobre o segundo caso, referiu que de facto o 
empreendedorismo do Senhor Álvaro Pereira, trouxe valor acrescentado para o 
Município de Aljezur. No entanto, os constrangimentos que surgiram não foram 
criados pela Câmara, mas sim pelo PNSACV, tal como é do conhecimento do 
Senhor José Cavaco.--------------------------------------------------------------------  
 

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. -------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

DESIGNAÇÃO DE AUTARCA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O CONSELHO 
CINEGÉTICO E DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA MUNICIPAL: – Pela Mesa foi 
lido ofício número mil setecentos e dois, de vinte sete de fevereiro de dois mil e 
quinze, a solicitando a designação de um autarca de freguesia para integrar o 
Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal.------------------------ 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta: ------------------------  
“PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O CONSELHO 
CINEGÉTICO E DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA MUNICIPAL -------------------------  
Os membros do Partido Socialista, na Assembleia Municipal de Aljezur, propõem 
para integrar o Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna Municipal, o 
Senhor Carlos Manuel Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe. -----  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. ---------  
Lucínia Rodrigues.” ---------------------------------------------------------------------  
A eleição foi feita através de  votação por escrutínio secreto, sendo dezassete 
votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 
seguinte votação: -----------------------------------------------------------------------  
Votos a favor – dezassete. --------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

PROCEDIMENTO CONCURSAL – ASSISTENTE OPERACIONAL – PEDIDO DE 
AUTORIZAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO, 
POR MAIS SEIS MESES: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de catorze de abril de dois mil e quinze, a 
qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestados os esclarecimentos tidos por 
convenientes, acerca do presente assunto. --------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
autorizar a prorrogação do prazo, por mais seis meses, do procedimento 
concursal – assistente operacional. ----------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

SEGUNDA ADENDA AO CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM 
A JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de catorze de abril de dois 
mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria. -------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara, foram prestados os esclarecimentos tidos por 
convenientes, acerca do presente assunto.---------------------------------------
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a segunda Adenda ao Contrato de Delegação de Competências com a 
Junta de Freguesia de Rogil.----------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

PRESTAÇÃO  DE   CONTAS  E  RELATÓRIO   DE  GESTÃO   DE  DOIS   MIL   E 
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CATORZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de vinte e um de abril de dois mil e quinze, que 
acompanhava o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve introdução dos 
documentos relativos à Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e 
catorze. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Lurdes Rosa, trabalhadora da Câmara Municipal, foram prestados 
esclarecimentos e alguma informação adicional, do ponto de vista técnico. -------  
O Senhor Iládio Furtado agradeceu as explicações prestadas pela Senhora Lurdes 
Rosa, as quais esclareceram algumas das dúvidas que tinha em relação ao 
presente assunto, tecendo ainda alguns comentários em relação aos dados 
apresentados nos documentos de Prestação de Contas e Relatório de Gestão dois 
mil e catorze. ----------------------------------------------------------------------------  
Relembrou que, no ano passado frisou que era de todo importante que a Câmara 
Municipal tivesse um Revisor Oficial de Contas, pois isso iria dar mais 
veracidade e transparência às contas. E, tinha toda a razão, tal como se pode 
comprovar ao analisar o Relatório de Gestão, onde traz a nu tudo aquilo que, 
não estando mal, precisa de correção, precisa de ser mais trabalhado e que tem a 
ver com o património do município, os fundos próprios. E, isto tudo, tem um 
forte impacto nas demonstrações financeiras e é um trabalho que é muito 
importante, para melhor analisar e compreender estes documentos.-------------- 
O Senhor José Cavaco abordou a questão da construção de um novo Jardim de 
Aljezur, bem como se referiu à questão do pagamento das dívidas. ----------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse não concordar com o Senhor José Cavaco, 
pois considera que as dívidas são para pagar, não são para gerir. Por termos 
andado a gerir a dívida durante todo este tempo, é que estamos na atual 
situação. Disse ainda ao Senhor José Cavaco para não se admirar, se, 
eventualmente, a Câmara poderá vir a pegar em quatrocentos/quinhentos mil 
euros e amortizar um determinado capital, visto que o pode fazer. ----------------  
Relativamente à questão do FAM, disse não discordar na totalidade com o 
princípio da solidariedade intermunicipal. Acha é que para um Município como 
o nosso, o esforço é terrível e que, para os municípios que se portaram bem, a 
percentagem de esforço exigida deveria ser mais reduzida. Não deixando, por 
isso, de haver solidariedade intermunicipal. ------------------------------------------  
Referiu o facto de a Câmara ter mais uma conta, no Novo Banco, com cerca de 
oitenta mil euros.----------------------------------------------------------------------- 
Quanto à questão das Freguesias, abordada pelo Senhor Iládio Furtado, 
considera que isso teve essencialmente a ver com o facto de ter sido o primeiro 
ano, ter sido o ano de arranque dos acordos de execução, foi toda uma nova 
legislação que ainda andamos a aperfeiçoar todos os dias. Disse querer acreditar 
que este ano vai ser completamente diferente e, prova disso, é a Adenda ao 
Contrato de Delegação de Competências aprovada no ponto anterior. ------------  
Relativamente ao Jardim Municipal, com certeza que vai ser uma realidade em 
breve, pelo que não pode esquecer-se de consultar o Senhor José Cavaco 
aquando da escolha das árvores.---------------------------------------------------
Por fim, informou ainda que, ultimamente e por força da necessidade, tem 
andado muito de carro, sendo que a viatura por si utilizada já não oferece 
condições de segurança. Pelo que a Câmara comprou um carro novo, pelo preço 
de vinte e sete mil euros mais IVA.-----------------------------------------------------      
O Senhor Johannes Schydlo disse que a Câmara poderia ter comprado um carro 
híbrido e poupava no combustível. ----------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara disse ter visto o preço dos carros híbridos e o 
mais barato custava cinquenta mil euros, embora saiba que a médio/longo prazo 
isso traria benefícios. Foi também ponderada a hipótese de comprar um carro 
elétrico, mas depressa chegou à conclusão que, se não houvesse tomadas nas 
estradas em determinados pontos do País, a autonomia do carro acabava. Logo 
teve que descartar essa hipótese. ------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou se não havia subsídios para essas 
aquisições, ao que o Senhor Presidente da Câmara respondeu que não. -----------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Iládio Furtado e José Cavaco, aprovar a Prestação de 
Contas e Relatório e Gestão de dois mil e catorze. ------------------------------------  
 

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 pelas vinte e três horas trinta 
minutos do dia trinta de abril de dois mil e quinze, 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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