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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 

 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2015 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 26 de junho de 2015 

INÍCIO: 21:00 horas 

ENCERRAMENTO: 22:45 horas 

 

 

 

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, José Maria da Luz, Anadá de Filipitsch Gomes, Maria 

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Almeida da 

Silva, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, João Paulo 

da Encarnação dos Santos e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, substituída por Américo 

Martins de Novais   

Marlene Cigarra Abrantes Carneiro, substituída por Pedro Miguel Ferreira Silva 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 

Carlos Manuel Rosa Vieira e Emanuel Marreiros Amaro de Jesus 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

Iládio de Jesus Alves Furtado e Francisco dos Santos Sérgio 

 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente e José Manuel Lucas Gonçalves – 

Vereador 

 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas 21:00 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: – O Senhor Américo Martins de Novais, 

portador do Bilhete de Identidade número um milhão vinte e três mil 

quatrocentos e noventa e três emitido em nove de janeiro de dois mil e oito, pelos 

Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em 

substituição da Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, eleita 

nas listas do Partido Social Democrata. -----------------------------------------------  
 

O Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, portador do Cartão de Cidadão número 

nove milhões novecentos e vinte e dois mil setecentos e sessenta e um 

quatroZZum, válido até dezassete de setembro de dois mil e dezoito, passou a 

fazer parte dos trabalhos, em substituição da Senhora Marlene Cigarra Abrantes 

Carneiro, eleita nas listas do Partido Socialista. -------------------------------------  
 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO: – Foi presente o e-mail datado de vinte 

e quatro de junho de dois mil e quinze, do membro Cândida Margarida Coelho 

Marreiros de Novais, eleita pelas listas do Partido Social Democrata, pedindo a 

suspensão de mandato até ao final do corrente ano. --------------------------------  

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de 

suspensão de mandato. -----------------------------------------------------------------  
 

OS SENHORES CARLOS MANUEL ROSA VIEIRA E EMANUEL MARREIROS AMARO DE 

JESUS PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS. ----------------------------------  

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 

ordinária realizada no dia trinta de abril de dois mil e quinze, tendo sido 

dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 

enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Johannes Schydlo disse que na ata não constava a sua intervenção 

sobre a colocação de uma placa informativa à entrada da estrada de acesso ao 

Parque Industrial com a indicação das empresas que se encontram instaladas, 

assim como o sinal de STOP existente no entroncamento da Rua que passa pela 

Escola EBI/JI com 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.--------------------------------------------------------------------------  

Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade. ------------------------------   

Não participaram na aprovação da referida ata, os membros Emanuel 

Marreiros, Pedo Silva e Américo de Novais, por não terem estado presentes, na 

sessão.  -----------------------------------------------------------------------------------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – Foi 

enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: ------------  

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil novecentos e onze, e 

vinte e nove de abril de dois mil e quinze, enviando informação número mil 

setecentos e trinta e nove, da Divisão Administrativa e Financeira e de Recursos 

Humanos – Serviço de Contratação Pública, de catorze de abril de dois mil e 

quinze, sobre autorização prévia genérica de compromissos plurianuais. ---------   

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de  trinta de 

abril de dois mil e catorze, enviado resposto do Governo à pergunta sobre o 

cancelamento do apoio financeiro às equipas de sapadores florestais da 

Associação Terras do Infante (concelhos de Aljezur, Lagos e Vila do Bispo). -------  

– de Comunidade Intermunicipal do Algarve, e-mail de seis de maio de dois mil e 
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quinze, enviado para conhecimento o Plano Intermunicipal dois mil e vinte.  -----  

– de Terras do Infante Associação de Município, ofício número sessenta e sete, de 

trinta de abril de dois mil e quinze, enviando para conhecimento os documentos 

de Prestação de Contas e Relatório de Gestão dois mil e catorze.  ------------------  

– de Movimento Algarve sem Portagens, e-mail de onze de maio de dois mil e 

quinze, acusando receção da moção “Pela imediata abolição de portagens na Via 

do Infante”. ------------------------------------------------------------------------------  

– de  Assembleia da República – Comissão de Economia e Obras Públicas, e-mail 

de vinte e dois de maio de dois mil e quinze, acusando receção da moção “Pela 

imediata abolição de portagens na Via do Infante”.  ---------------------------------  

– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número dois mil cento e cinquenta e 

seis, de vinte e sete de maio de dois mil e quinze, informando que a moção sobre 

a privatização da TAP, foi transmitida ao Gabinete do Ministro da Economia.  ---  

– de Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número dois mil cento e oitenta e 

quatro, de vinte e oito de maio de dois mil e quinze, informando que a moção 

sobre o regime jurídico de delegação de competências para os Municípios nas 

áreas sociais, foi transmitida ao Gabinete do Ministro-Adjunto e do 

Desenvolvimento Regional. -------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 

Presidente da Câmara propôs que fosse feito um minuto de silêncio pelo 

falecimento do militar da GNR de Aljezur, Paulo Fernandes, genro do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal.  -------------------------------------------------  

Decorrido o minuto de silêncio, pelo Senhor Presidente da Câmara foram dadas 

as boas vindas ao Senhor Américo Martins de Novais.  ------------------------------  

O Senhor José Hugo disse querer enaltecer a presença do Senhor Presidente da 

Assembleia nesta sessão face que lhe aconteceu, propondo que lhe fosse dada 

uma salva de palmas.  ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia agradeceu todas as manifestações de carinho 

demonstradas, procedendo de imediato ao prosseguimento dos trabalhos.  -------  
 

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 Presidente da Câmara informou que o Município de Aljezur fez uma 

candidatura a Melhor Município do País, onde concorrem todos os Municípios, 

tendo o nosso Município sido selecionado para o referido prémio, com o projeto 

do Circuito Histórico/Cultural e Ambiental de Aljezur. Disse que no Algarve há 

quatro projetos nomeados, Aljezur, Vila do Bispo, Monchique e de Vila Real de 

Santo António. A decisão terá lugar no dia nove de julho, em Braga. Referiu 

ainda ser muito importante o facto do nosso Município ter sido nomeado para o 

prémio, pelo que, todos os aljezurenses devem se sentir honrados por esta 

distinção.  -------------------------------------------------------------------------------  

Chamou também a particular atenção para o facto de se sentir muito otimista 

pelo trabalho que a Câmara tem vindo a desenvolver com o atual Governo, 

nomeadamente, ao nível da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território 

e do Ambiente, deixando um apreço especial para o Doutor Nuno Marques, Vice-

Presidente da CCDR Algarve, que atualmente se encontra conjuntamente 
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consigo a liderar o processo do Vale da Telha. Congratulou-se pelo facto, visto 

nunca ter havido uma empatia tão grande entre o Município/Executivo, a 

Administração Central e o representante do Governo na região, sendo que todos, 

em conjunto, estão envidando esforços para resolver o problema do Vale da 

Telha, antes do próximo ciclo eleitoral.  ----------------------------------------------  

Informou ainda da necessidade de vir a ser convocada uma sessão 

extraordinária da Assembleia Municipal, no decorrer do mês de agosto, no 

âmbito da aprovação da alteração do PDM de Aljezur.  -----------------------------  

Prestou ainda alguns esclarecimentos acerca do incidente que ocorreu numa das 

empreitadas do Polis, designadamente numa das que estão a decorrer na Praia 

de Odeceixe, que teve a ver com a retirada de areias naquela praia e a 

construção de uma praia fluvial na envolvente a norte do rio Seixe.  --------------   

Por fim, informou que em breve vai ser dado início à empreitada de 

repavimentação da Rua Capitão Salgueiro Maia e à empreitada de instalação de 

energia solar térmica nas Piscinas Municipais.  --------------------------------------  

O Senhor Américo de Novais abordou a questão do Programa de 

Desenvolvimento Rural – “PDR dois mil e catorze/dois mil e vinte”, perguntando 

qual o resultado dessas sessões de esclarecimento.  ----------------------------------  

O Senhor Henrique Henriques solicitou informação relativa à realização do 

Festival da Juventude. ------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Cavaco disse que, relativamente à Praia de Odeceixe, segundo o 

que o Senhor Presidente da Câmara acabou de dizer, a praia artificial do lado do 

Alentejo foi uma decisão do Senhor Presidente da Agência Portuguesa do 

Ambiente Algarve, perguntando se ele tem poderes para tal decisão. Disse 

concordar com o Senhor Presidente da Câmara, pois também acha que aquilo 

vai cair, pois está inclinado. Em relação ao Polis, na Praia de Odeceixe e que 

segundo sua opinião começou atrasado, está a um ritmo muito lento. Disse 

lembrar-se do Senhor Presidente da Câmara ter admitido que na Praia de 

Odeceixe que se ganhava algum tempo em relação ao tempo previsto e aquilo 

está a arrastar-se. Aquela equipa que lá está tem umas máquinas muito fracas e 

tecnicamente também é muito fraca.  -------------------------------------------------   

Afirmou ter feito chegar ao Senhor Presidente uma maneira decente de fazer 

aquilo, pois como lá está, parece uma estrada da Galé. Acha que todos nós temos 

obrigação de fazer bem. Pode não se fazer bem quando não se sabe, mas quando 

se sabe e não se quer fazer bem, é gravíssimo. Tal como lhe disse, deixava aquilo 

como obra urbana, porque ficava logo ordenado, que agora não está, não 

prejudicava o proprietário e beneficiava muito o aspeto da Praia de Odeceixe, 

pois a Praia de Odeceixe já sofreu muito com os trabalhos da Câmara Municipal, 

nomeadamente, os estacionamentos, para os quais o Senhor Doutor Branco 

Ferreira pôs todos os terrenos à disposição e desenharam os estacionamentos 

ocupando metade da faixa de rodagem, onde um furgão um bocadinho mais 

comprido estaciona e se aparece um autocarro fica bloqueado porque não 

consegue passar. E acha que isso é uma coisa intolerável. Ainda quanto à Praia 

de Odeceixe, a qual conhece muito bem, pois quase que nasceu lá, aquele 

movimento de areias é típico, os mares bravos levam as areias, os mansos 

acabam por trazer.  ---------------------------------------------------------------------   

Disse já ter lembrado, há muitos meses, e isso pela experiência que já temos do 

Senhor Pedro Luís, que fazia uns trabalhos muito ligeiros, mas que eram feitos 

logo na Primavera. Não se fez porque acharam que ali não se devia pôr acácias, 

mas aquilo tinha funcionado, pois elas não são plantadas e apenas se utilizam os 

ramos e as estacas. Cada vez está mais convicto que o objetivo do Polis não é 

fazer uma obra decente, mas sim gastar dinheiro. O Senhor Presidente falou 

numa verba de um milhão e quinhentos mil euros, gasta na estrada que liga 
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Aljezur a Marmelete, enfim foi uma obra que o Senhor disse ter esperado por 

cerca de vinte anos. Apontou como um exemplo de como a monstruosidade do 

Polis gasta dinheiro, de uma forma inútil, pois nos cerca de quatrocentos metros 

que ligam o restaurante “O Gabriel” à descida do Monte Clérigo, foi gasto um 

milhão de euros. Os pescadores não precisavam de caminhos e as outras pessoas 

deviam ser desincentivadas de se aproximarem das falésias, principalmente as 

crianças que podem chegar lá. Na Praia de Odeceixe, todo aquele movimento na 

praia é muito pesado, para substituir uma obra ligeira que não se fez e que devia 

ter sido feita e está muito mal feito, nomeadamente, aquela elevação que está 

feita junto ao rio, a poente. Porque aquilo vai ter tudo ao rio, o vento vai levar 

aquela areia toda para o rio, não era ali que se fazia, era mais dentro. Para se 

tirar alguma areia, era da foz, tal como o Senhor disse, porque ali as ondas 

levam sempre para a foz e a única maneira de ficar areias na praia, era 

realmente essas paliçadas, porque não só fixam na praia, como não vão para o 

rio. Isto é uma mecânica muito simples de perceber, mas as pessoas que lá estão 

não percebem nada daquilo. E quanto à ligação daquela rua principal, que segue 

para os balneários, lamenta profundamente aquilo que lá está feito. É mais uma 

coisa que distorce tudo quanto ali está, é mal feita, que desvaloriza a praia de 

Odeceixe que merecia um trabalho mais assertivo, mais perfeito. Eles nem sequer 

sabem nivelar o princípio com o final daquilo, aquilo faz curvas, parece uma 

montanha lá no meio. É um trabalho que qualquer topógrafo endireitava, mas 

eles não têm nada disso, não têm capacidade, não têm máquinas e andam para 

lá a arranhar há tanto tempo, para não falar daquele pó que incomoda e inunda 

as casas todas ali próximo.  ------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia chamou a atenção para o facto de ter de ser 

respeitado o tempo destinado à intervenção de cada membro da Assembleia.  ----   

O Senhor José Cavaco disse que ainda queria falar do Vale da Telha. --------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse que havia um Regimento que deveria 

ser respeitado, tal como também tinham que ser respeitados os outros elementos 

que fazem parte deste órgão. ----------------------------------------------------------  

O Senhor José Cavaco considerou que lhe estava a ser coartado o direito de usar 

da palavra, mostrou-se indignado e abandonou a sessão.  --------------------------   

O Senhor José Hugo disse estar de acordo com o Senhor Presidente da 

Assembleia, porque há um Regimento que foi aprovado por unanimidade nesta 

Assembleia Municipal e o mesmo é para ser cumprido. Quanto ao Senhor José 

Cavaco disse lamentar que ultimamente tenham ocorrido umas discussões 

políticas mais acesas, mas enfim, a vida é mesmo assim. Disse também querer 

recordar, e para ficar em ata visto o membro da Assembleia ter resolvido sair da 

sessão, o qual usou a seguinte frase: “…a Praia de Odeceixe já sofreu muito com 

os trabalhos da Câmara Municipal…”. Por isso é que ganhou o prémio das “Sete 

Maravilhas de Portugal”. Por último, referiu o facto de, na última sessão, ter 

confrontado o Senhor José Cavaco com o seguinte esclarecimento, ou com a 

seguinte contradição: “…o Senhor disse que considerava que a escadaria da 

Praia do Monte Clérigo era o mais importante ao que o Senhor José Cavaco lhe 

tinha respondido que sim, pois são os recursos…”, agora, acaba por dizer 

precisamente o contrário.  -------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara disse não saber a idade do Senhor Novais, no 

entanto, considera-o uma pessoa extremamente jovem nomeadamente ao trazer 

para aqui esta questão, porque o Senhor Novais é neste momento um jovem 

agricultor, pelo menos de espírito e de ambição. Respondendo à questão por ele 

colocada e tentando contextualizar, esclareceu que a Câmara determinou fazer 

do mês de junho o chamado “mês da economia local”, que todas as situações que 

têm ocorrido têm sido muito bem sucedidas, no que respeita à questão do 



 

 

 
Sessão de 26/06/2015 

 
 

6 

alojamento local contou com mais de setenta e cinco participantes, iremos ter 

outra iniciativa que tem a ver com o próximo Quadro Comunitário que é o 

“Cresce vinte vinte”, que contará com a presença de alguém da CCDR, que virá 

apresentar uma série de medidas às empresas e aos particulares, assim como às 

IPSS, dando conta do que vai acontecer e onde é que poderão ir buscar dinheiro. 

Informou que a Direção Regional de Agricultura também esteve presente na 

Associação de Produtores de Batata-Doce prestando diversos esclarecimentos no 

âmbito da agricultura. Esclareceu que na Câmara também existe um Gabinete de 

ajuda ao empreendedorismo, onde podem ser obtidas todas essas informações, 

nomeadamente, junto do Doutor Paulo Oliveira e do Engenheiro Rogério Rosa. --  

Relativamente à questão colocada pelo Senhor Henrique Henriques, esclareceu 

que o designado “Festival da Juventude” este ano também se irá realizar e será 

integrado na Animação de Verão, que se iniciará a partir de meados de julho e 

contará, entre outros, com um workshops de dança, um espetáculo do “Quim 

Roscas e Zeca Estacionancio” e terminará com um espetáculo do “Badoxa”. -------  

Disse ainda, sem prejuízo do Senhor Cavaco não estar presente, lamentar que o 

mesmo tenha abandonado a sessão, porque não houve rigorosamente nenhuma 

situação que justifique a saída do Senhor Cavaco. Aliás, já houve aqui troca de 

informações mais acesas, que eventualmente poderiam ter levado alguém a sair, 

o que não foi o caso. Durante os seus doze anos na vida autárquica, foi a 

primeira vez que viu uma situação destas e que viu um elemento abandonar uma 

sessão da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------  

Obviamente que quem está a dirigir os trabalhos é o Senhor Presidente da 

Assembleia, e muito bem, que ele próprio também tem que dar várias respostas, 

mas também tem um determinado tempo para o fazer. Sempre que o Senhor 

Presidente da Assembleia entender que está a usar demasiado do tempo que lhe é 

destinado, deverá chamar-lhe a atenção para o facto de ele, enquanto Presidente 

de Câmara, só terá que acatar aquilo que lhe for dito. Mas o espirito 

democrático é esse mesmo, podemos falar, podemos ouvir. -------------------------  

Relativamente às obras da Praia de Odeceixe, disse que o Senhor Cavaco tem 

razão porque aquela obra está uma semana atrasada, e isto porque está a ser 

feita de uma forma muito cirúrgica para não provocar muito dano e muito 

transtorno. Quanto à questão relativa à ligação entre os balneários e a rua 

principal, referiu que o Senhor Cavaco relativiza sempre muito estas questões, 

porque obviamente acha que as pessoas, nomeadamente, as empresas e as 

Câmaras, podem dispor dos terrenos dos privados tal como entenderem. 

Evidentemente que, aquilo que o Senhor Cavaco diz, faz sentido para ele. Mas 

para outras pessoas não é relevante, nomeadamente, para o Senhor Francisco, 

proprietário do terreno, o qual não foi muito fácil de convencer a ceder aquele 

espaço por forma a regularizar o passadiço em causa, que é um caminho 

pedonal e não pode ser nunca um caminho onde circulem carros, como é a 

opinião do Senhor Cavaco, sendo por isso que considera haver falta de 

objetividade e de arrojo. Ora, o arrojo tem que se ter, mas com aquilo que é 

nosso, não podemos “andar a fazer filhos e mulheres alheias”. Pessoalmente, 

acha que não faz sentido algum fazer ali uma faixa, por onde devam passar 

carros. Não há justificação para expropriar, mas sim para falar com os 

proprietários e entrar num acordo, foi isso que o Polis fez, tendo a Câmara 

também se revisto nessa situação.  ----------------------------------------------------  

Quanto ao caso concreto do Monte Clérigo, também abordado pelo Senhor 

Cavaco, disse que do seu ponto de vista é uma das obras mais bem conseguidas, 

que o dinheiro ali gasto foi muito bem empregue, pelo que gostaria de 

confrontar o Senhor Cavaco e dizer-lhe que um dos seus companheiros de 

Partido teceu, junto do Senhor Vice-Presidente da Câmara, os melhores e os mais 
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rasgados elogios à Câmara e ao Polis por ter sido feita aquela obra. Pois aquela 

obra não é apenas para as pessoas poderem ir ao Restaurante “O Gabriel”, visto 

aquela ser uma zona de pesca, uma zona de acesso à praia, assim como uma 

zona ótima para passeios pedonais. Há qualquer coisa de estranho quando, 

numa sessão da Assembleia se diz que a obra está muito bem executada e, 

noutra, se vem dizer que a obra afinal é uma porcaria.  -----------------------------  

Em relação à questão dos estacionamentos na Praia de Odeceixe, relembrou que 

os mesmos foram feitos ainda ele era Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Aljezur, aos anos que o Dr. Branco Ferreira autorizou, e bem, que parte dos seus 

terrenos fossem usados para esse fim. De facto a faixa de rodagem não é muito 

larga, mas por isso mesmo é que está vedada a circulação a autocaravanas e 

veículos de grande porte, sendo o comboio turístico o maior veículo autorizado a 

ali circular, visto que também tem a função de descongestionar um pouco o 

trânsito. ---------------------------------------------------------------------------------  

Obviamente que estas questões são sempre muito discutíveis e nem sempre 

obtêm a concordância de todos. O mais importante é que respeitemos a opinião 

dos outros e que nos façamos entender.  ----------------------------------------------  

O Senhor José Maria da Luz disse lamentar o facto do Senhor José Cavaco ter 

abandonada a sessão desta Assembleia, porque não foi um comportamento 

digno de alguém que no passado já foi Presidente desta Assembleia Municipal e 

que, com alguma frequência se enaltece dizendo que a Assembleia Municipal de 

Aljezur só funcionou bem enquanto ele foi Presidente. Referiu ainda o facto de o 

Senhor  José Cavaco ter massacrado muito os membros desta Assembleia com as 

obras do Polis, tanto no decorrer desta legislatura, como na anterior, quando 

não fala da poda das árvores, fala das obras do Polis, das escadarias, das 

madeiras.  -------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PPI – PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 

Municipal tomada em reunião de nove de junho de dois mil e quinze, que 

acompanhava o respetivo documento, os quais fica arquivada em pasta própria.    
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 

acerca do presente assunto.  -----------------------------------------------------------  

O Senhor Johannes Schydlo perguntou se não saía mais barato comprar um 

autocarro através de leasing, uma vez que tem pouco tempo de vida?  ------------  

O Senhor Presidente da Câmara disse que essa era uma boa questão, que as 

hipóteses de leasing e factoring não estão proibidas para a Câmara de Aljezur, 

porque a nossa situação financeira é perfeitamente equilibrada. No entanto, 

considera serem sempre situações desaconselháveis, do ponto de vista financeiro. 

E uma vez que a Câmara tem liquidez suficiente para comprar o autocarro a 

pronto pagamento, não vê porque não o fazer, para além da sua aquisição ficar 

mais barata. -----------------------------------------------------------------------------  

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção do membro Anadá Gomes, aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento 

e ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos.  ---------------------------------------  
 

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.  ------------------------------------------------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
SEGUNDA ADENDA À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de nove de junho de dois mil e quinze, a 

qual fica arquivada em pasta própria.  -----------------------------------------------  

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi justificada a necessidade de se proceder a 

uma segunda Adenda à Delegação de Competências com a Junta de Freguesia 

em causa.  -------------------------------------------------------------------------------  

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar Segunda Adenda à Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Aljezur.  -------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
PROPOSTA DE REFORÇO DE APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMA 

VIATURA AUTOMÓVEL LIGEIRA DE MERCADORIAS – JUNTA DE FREGUESIA 

DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 

Municipal tomada em reunião de nove de junho de dois mil e quinze, a qual fica 

arquivada em pasta própria. -----------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta de reforço de apoio financeiro para aquisição de uma 

viatura automóvel ligeiro de mercadorias – Junta de Freguesia de Aljezur. -------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 
SEGUNDA ADENDA À DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM A JUNTA DE 

FREGUESIA DE BORDEIRA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 

Câmara Municipal tomada em reunião de nove de junho de dois mil e quinze, a 

qual fica arquivada em pasta própria.  -----------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar segunda Adenda à Delegação de Competências com a Junta de 

Freguesia de Bordeira.  -----------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 
PROPOSTA DE REFORÇO FINANCEIRO PARA REPARAÇÃO DA COBERTURA 

DO EDIFÍCIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DIA DA BORDEIRA/APOIO – 

JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA: – Pela Mesa foi lida a certidão da 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de nove de junho de dois 

mil e quinze, a qual fica arquivada em pasta própria.  ------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta de reforço de apoio financeiro para reparação da cobertura 

do edifício onde funciona o Centro de Dia da Bordeira/Apoio Domiciliário – 

Junta de Freguesia de Bordeira. -------------------------------------------------------  
 

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 quarenta 

e cinco minutos do dia vinte seis de junho de dois mil e quinze, mandando que, 

de tudo para constar, se lavrasse a presente ata. ------------------------------------  
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E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 

redigi e subscrevo.  ----------------------------------------------------------------------  

 

 

   
 

 
O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

 

 

 

 


