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Ata da segunda sessão ordinária de 2016 
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LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 
DATA: 29 de abril de 2016 
INÍCIO: 20:50 horas 
ENCERRAMENTO: 23:40 horas 

� 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Almeida da Silva, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, Iládio de Jesus Alves Furtado, Anadá de Filipitsch 
Gomes, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, 
Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel 
Ramos Henriques, João Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa 
Vieira e Rui Manuel Pires Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Pedro Miguel Ferreira Silva 
Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, substituída por Américo 
Martins de Novais 
 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO: 
José Maria da Luz 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Pedro Miguel Ferreira Silva e Marlene Cigarra Abrantes Carneiro 
 

� 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente e Maria de Fátima Gomes Abreu 
Neto da Silva – Vereadora 
 

� 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros da 
Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 20:50 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. -----------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da sessão 
ordinária realizada no dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezasseis, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros Iládio Furtado e Maria Emília Rosendo, 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 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de dezanove de 
fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando reposta à pergunta sobre 
monotorização e remoção do amianto nos centros de saúde do Algarve. ----------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dois mil seiscentos e trinta e 
três, de dezoito de fevereiro de dois mil e dezasseis, enviando documento do 
Instituto Nacional de Estatística sobre “Retorno de Informação Personalizada 
dos Municípios”. -------------------------------------------------------------------------  
– de Gabinete do Ministro do Ambiente, ofício número mil duzentos e doze, de 
nove de março de dois mil e dezasseis, informando que a moção “Exploração de 
Hidrocarbonetos no Município de Aljezur e litoral adjacente” foi remetida para o 
Gabinete do Senhor Ministro da Economia, visto ser a entidade competente para 
avaliar as pretensões expostas. --------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número vinte e nove, de um de 
março de dois mil e dezasseis, enviando moção “Pelo desenvolvimento sustentável 
de Odemira”.-----------------------------------------------------------------------------  
– de Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, ofício número cento e trinta e oito barra AOT barra dois mil e 
dezasseis, de onze de março de dois mil e dezasseis, informando que deu início à 
ação de inspeção da avaliação do cumprimento do POOC Sines/Burgau 
(Municípios de Aljezur e Vila do Bispo). -----------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte de 
abril de dois mil e dezasseis, enviando pergunta efetuada ao Governo sobre as 
novas instalações para o Posto Territorial da GNR de Aljezur. ----------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor José 
Cavaco disse que dificilmente se compreende como certas obras simples, que se 
podem fazer em três dias, não se fazem em três meses, referindo-se à colocação 
das caixas do correio que o Senhor Presidente da Câmara delegou nos Senhores 
Presidentes da Junta de Freguesia e que até à data ainda não foram executadas, 
nomeadamente, numa zona próxima da sua residência, em que essa 
infraestrutura iria servir cerca de dez pessoas. Referiu ainda ter enviado uma 
carta para a direção dos CTT, tendo recebido resposta a anuir o pretendido, mas 
que pedisse a colaboração da Junta de Freguesia a fim de instalar as caixas do 
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correio no local indicado pelo próprio, da qual, deu conhecimento ao Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe em junho do ano transato. Há 
cerca de três meses verificou que foi iniciada a colocação de uma caixa de 
correio, mas até há data a obra ainda não foi concluída. ---------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse entender a preocupação do 
Senhor Cavaco, sendo inclusive capaz de partilhar parte daquilo que disse, no 
entanto, esta é uma questão que terá que ter uma resposta por parte do Senhor 
Presidente da Câmara, se for o caso disso, caso contrário a Assembleia 
questionará a própria Câmara. --------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado perguntou se era possível, de acordo com o Regimento, 
proceder à introdução de uma moção sobre a “Regionalização” na Ordem de 
Trabalhos, a qual não lhe foi possível solicitar a sua inclusão, em tempo útil? 
Caso não seja possível, solicitou a sua introdução na Ordem de Trabalhos da 
próxima sessão da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que, a Assembleia poderá 
fazer tudo, dentro da legalidade, desde que seja decidido pelo seu coletivo. Neste 
caso concreto, julga que todos os membros deveriam estar minimamente 
informados, para que possam tomar uma posição consciente, dado se tratar de 
um assunto do interesse de toda a Assembleia, sugerindo que, tal como o Senhor 
Iládio indicou, o assunto seja analisado na próxima sessão da Assembleia. -------  
 

O SENHOR JOSÉ MARIA DA LUZ PASSOU A FAZER PARTE DOS TRABALHOS ----------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – O Senhor David Rosa disse estar 
presente nesta Assembleia, em representação das Comissões de Pescadores e 
População da Costa Portuguesa e, no âmbito de uma reunião de decorreu há 
poucos dias com o Governo, nomeadamente, com o Secretário de Estado das 
Pescas, onde foram abordados alguns assuntos do interesse das populações 
residentes na Costa Vicentina, nomeadamente, do interesse do concelho de 
Aljezur. Tendo entregue ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal um 
documento a ser distribuído por todos os membros da Assembleia, o qual 
também já tinha sido entregue na Secretaria de Estado das Pescas, para que na 
próxima sessão da Assembleia, se possível, o assunto pudesse ser debatido. 
Referiu ainda que deste documento também foi dado conhecimento a outros 
Municípios, com vista a que os mesmos se solidarizem com esta questão. Por fim, 
disse querer congratular-se com a posição pública tomada pelo Senhor 
Presidente da Câmara, relativamente ao levantamento da restrição à pesca 
lúdica na zona do Rogil, aquando da vinda do Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente ao Algarve. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que iria analisar o 
documento e fazê-lo chegar a todos os membros desta Assembleia e se fosse esse 
o entendimento, então o assunto seria debatido. ------------------------------------  
O Senhor Henrique Barão disse que queria saber se havia mais notícias acerca 
dos últimos acontecimentos ocorridos sobre o furo que estava a ser efetuado e, se 
o mesmo seria para abastecimento de água ou pesquisa e exploração de 
hidrocarbonetos. ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que este é um assunto que 
está na ordem do dia de todos nós e que, certamente, o Senhor Presidente da 
Câmara iria ter a oportunidade de falar sobre o mesmo e, talvez, responder à 
questão colocada. -----------------------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
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APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Johannes Schydlo perguntou se já havia novidades em 
relação ao Posto da GNR? Se iria ser construído um novo posto? -------------------  
Acerca da construção de novos parques infantis em Maria Vinagre e 
Carrapateira, perguntou se Aljezur também iria ter um novo parque, pois na sua 
opinião faz muita falta. ----------------------------------------------------------------   
O Senhor José Cavaco referiu-se à problemática relativa ao baixo número de 
natalidade no geral, mas particularmente em relação ao nosso concelho, dizendo 
que o investimento em parques infantis é um mau investimento pois, a curto 
prazo, não vai haver crianças para os usarem. ---------------------------------------  
A Senhora Maria Emília Rosendo perguntou ao Senhor Cavaco se já tinha 
passado nos Malhadais, junto à escola, por volta das quatro horas da tarde? Se o 
fizesse podia constatar que não há poucas crianças em Odeceixe. ------------------  
O SENHOR HENRQUE HENRIQUES AUSENTOU-SE DA SESSÃO ------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por reconhecer o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido pelas diversas associações, nomeadamente, aquela a 
que o Senhor David Rosa faz parte e tem sido um dos seus principais porta-
vozes, em prol da defesa e no “quebrar do espartilho” em que foi colocada a 
pesca lúdica. Por eles tem sido feito, e continuará a ser feito, um trabalho muito 
exigente, muito complicado. -----------------------------------------------------------  
Relativamente à questão colocada pelo Senhor Henrique Barão, acerca dos furos, 
julga ser do conhecimento público o que se passou. Disse que, no fundo, aquilo 
foi o culminar do trabalho que foi feito pela ASMA, pela PALP, pelo Preservar 
Aljezur, por nós próprios, entre outros movimentos de cidadãos, que vinham 
questionando várias entidades e organismos e, até o próprio Estado. O que se 
questionava ali era aquele furo, aparentemente um furo de água e tudo leva a 
crer que se trata de dois furos de água. Só que a fronteira entre um furo de água 
e um furo para pesquisa de hidrocarbonetos é muito ténue e a diferença, 
basicamente, tem a ver com sabões. Várias dúvidas surgiram, pois desconhece-se 
que tipo de exploração agrícola é que ali vão fazer, sendo que nada foi licenciado 
para aquele local. Outra questão estranhíssima, para a qual a Câmara alertou a 
APA, prende-se com o facto de já ter sido encontrada água em abundancia e as 
perfurações continuarem. Depois, teve a oportunidade de perguntar: que 
garantia é que o Governo podia dar de que não estaríamos perante a violação de 
um caderno de encargos que não está aprovado para a perfuração de um furo 
para pesquisa de hidrocarbonetos? Esclareceu que já foram tomadas todas as 
medidas no sentido de que, dado o trabalho que está a ser desenvolvido por 
parte da Procuradoria-Geral da República, por esta sejam ditadas indicações 
precisas para que o Governo possa reverter e rescindir estes contratos. É isso que 
esperamos que seja feito porque, se assim não for, já foi contratado um grupo de 
advogados no seio da AMAL que se encontra a trabalhar nas devidas 
providências cautelares. Afirmou que a questão mais gritante que estava a 
acontecer, tinha a ver com aquilo que se estava a passar em Aljezur. Agora, é 
necessário aguardar que sejam publicados os resultados das pesquisas, das 
análises, dos relatórios de execução dos trabalhos que foram feitos mas, acima 
de tudo, tem muita curiosidade e quer saber que género de culturas hortícolas 
vão ser feito, que tipo de projeto agrícola vai surgir naquela zona? Quis 
esclarecer ainda que isto não é nenhuma questão contra o empresário Sousa 
Cintra, pura e simplesmente aquilo que nos move são convicções, é o 
conhecimento que temos da realidade em relação à pesquisa, exploração e 
desenvolvimento de hidrocarbonetos noutras comunidades, assim como o 
compromisso que assumimos com os aljezurenses e, que, a AMAL fez com todos 
os algarvios e com toda a região do Algarve. -----------------------------------------  
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O SENHOR HENRQUE HENRIQUES REGRESSOU NOVAMENTE À SESSÃO -------------  
Relativamente ao quartel da GNR de Aljezur, o Senhor Presciente da Câmara 
informou que tinha desenvolvido algum trabalho com o anterior Governo, o qual 
estava a correr bem. Isto, no sentido da autarquia ceder ao Estado, a título 
gratuito, um lote de terreno na Barrada para que seja construído o novo quartel, 
sendo que também se prontificou para suportar as despesas inerentes à execução 
do projeto. Este novo quartel servirá o Posto Territorial da GNR, assim como a 
Unidade de Controlo Costeiro que se encontra num outro quartel. Em troca, a 
Câmara espera que lhe seja devolvido o edifício onde atualmente funciona o 
quartel da GNR, visto que é sua propriedade e, eventualmente será pedido, ou 
não, (dependendo das negociações feitas com o Governo) as instalações onde 
funciona a Unidade de Controlo Costeiro. A Câmara está à espera que isso se 
concretize para poder promover a alteração ao plano de urbanização e ao 
loteamento. ------------------------------------------------------------------------------  
Mas, de facto, o importante é que o Governo encontre dinheiro e cabimento para 
esta vontade da Autarquia, uma vez que também já foi dado conhecimento da 
mesma ao atual Governo. --------------------------------------------------------------  
Acerca da instalação das caixas do correio, independentemente daquilo que o 
Senhor Presidente da Junta de Freguesia certamente quererá dizer em relação a 
este assunto, esclareceu que aquilo que está de facto delegado tem a ver com o 
funcionamento do serviço, em si. E, quanto a isso, a Junta de Freguesia tem tido 
um papel muito importante, pois se não fosse o trabalho desenvolvido pela 
mesma, os correios estariam encerrados. Disse ainda querer esclarecer o Senhor 
Cavaco que, a Câmara fiscaliza todas as obras executadas pelas Juntas de 
Freguesia, para as quais transfere as respetivas verbas. Verbas, essas, que são 
aprovadas nesta mesma Assembleia Municipal. Esclareceu também que não 
foram delegadas quaisquer competências nas Juntas de Freguesia com vista à 
execução destas obras que visem a concretização destas caixas postais. As Juntas 
de Freguesia, simplesmente, têm vindo a desenvolver estes trabalhos desde há 
alguns anos e, diretamente, através dos seus orçamentos, tratando esta matéria 
diretamente com os CTT. ---------------------------------------------------------------  
Quanto aos parques infantis, esclareceu que, em Aljezur, não só vai ser 
construído um bom parque infantil, o qual vai estar integrado no novo jardim 
municipal, que também vai ser construído brevemente. Para não esquecer que, 
embora não seja uma infraestrutura central, muito recentemente, esta 
Assembleia aprovou uma delegação de competências na Junta de Freguesia de 
Aljezur, com vista à requalificação de um parque infantil situado no Bairro CAR.  
Relativamente à questão dos nascimentos, do ponto de vista estatístico os dados 
valem o que valem, independente de isso nos agradar, ou não. De facto, por um 
lado, somos dos municípios portugueses onde ocorre menor número de 
nascimentos. Por outro lado, convém relembrar que, nos últimos censos, não 
perdemos população, antes pelo contrário. Prova disso é que têm chegado novos 
aljezurenses, as escolas têm mais crianças, motivo pelo qual a escola foi 
ampliada. Acreditando seriamente que está a ocorrer um rejuvenescimento da 
população no nosso município. Falou também acerca de algumas medidas 
tomadas em países da Europa do Norte, assim como outras já tomadas por 
portugueses, com vista ao incentivo da natalidade infantil, assim como à 
convivência familiar, que praticamente deixou de existir com o evoluir das novas 
tecnologias. ------------------------------------------------------------------------------  
Embora seja muito difícil contrariar este dado estatístico, acima de tudo uma 
coisa é certa, sendo também muito importante e, tem a ver com a forma como 
nos preservamos. O desenvolvimento sustentável que, todos nós, estamos a 
tentar fazer é sem dúvida um fator de atratividade, cada vez mais, para quem 
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nos procura. E, para que nos testa, acima de tudo. Porque somos “Outro Algarve” 
e, isso, de facto tem outro contexto e dá às pessoas uma visão completamente 
diferente. Há pessoas que arriscam projetos de vida a começar em Aljezur, todos 
os dias se sabe disso. Sabem por acaso, que este ano vai haver tuk-tuk elétricos a 
funcionar no concelho de Aljezur? Isto, é dinâmica, é empreendedorismo de 
novos aljezurenses. Gente com vontade, que aposta e arrisca, que se encantou 
pela nossa preservação ambiental, pelos aljezurenses, pela nossa terra e, porque, 
acredita que é bom e que Aljezur é um dos melhores sítios para viver e trabalhar. 
Verdade seja dita, temos que continuar a empenharmo-nos muito para 
conseguir, em especial postos de trabalho para os mais jovens, aqueles que 
acabam as faculdades, acabam os seus cursos e que, ainda não conseguimos 
fixar no concelho. Esse é um problema transversal a todo o País, em geral, assim 
com à escala europeia, ou, até mesmo mundial. No entanto, vamos continuar a 
lutar para contrariar essa situação e incentivar os jovens aljezurenses a 
fixarem-se no seu município. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira, relativamente à questão das caixas de correio, disse que 
o Senhor Cavaco anda um pouco desatento, porque o trabalho de pedreiro já 
está concluído. Esse trabalho não foi terminado mais cedo, porque a pessoa que 
desempenhava as funções de pedreiro, infelizmente, faleceu. Nessa sequência, a 
Junta de Freguesia de Odeceixe há mais de ano e meio que está sem pedreiro, 
pelo que o trabalho teve que ser terminado pelos pedreiros da Câmara 
Municipal. Presentemente, falta apenas colocar os recetáculos, estando já 
agendado com os CTT um dia da próxima semana para vir cá um funcionário 
averiguar algumas questões técnicas, que têm a ver, nomeadamente, com o 
número de quilómetros percorridos para fazer aquela volta, uma vez que a Junta 
de Freguesia quer introduzir a Praia de Odeceixe nesse percurso. Tal como o 
Senhor Presidente da Câmara referiu, não foram delegadas quaisquer 
competências para que este trabalho fosse feito. As Juntas fazem aquilo que 
entendem que deve ser feito, para facultar serviços à população. Não, com a 
celeridade que gostariam, mas sim, com aquela que é possível. ---------------------  
Em relação ao que foi dito pelo Senhor Johannes acerca dos parques infantis, 
disse também estar preocupado em relação à Freguesia de Odeceixe, porque 
recentemente foi feito um parque, conjuntamente com a Câmara, mas encontra-
se no Jardim de Infância estando apenas acessível às crianças que frequentam 
aquele estabelecimento. Na realidade, Odeceixe não tem um parque infantil 
aberto à população, o que seria do agrado da Junta de Freguesia, assim que 
possível. ----------------------------------------------------------------------------------   
Disse ainda que a Junta de Freguesia de Odeceixe muito gostaria de ver resolvida 
a situação do pinhal dos Malhadais. --------------------------------------------------  
A Senhora Anadá Gomes disse que gostaria de reforçar a ideia do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, quanto à necessidade de um 
parque infantil em Odeceixe, pois quem tem filhos mais novos se quiser levá-los a 
um parque, não tem nenhum lugar para o fazer. ------------------------------------  
O Senhor José Cavaco, ainda relativamente às caixas do correio, disse ser 
imperativo da Câmara Municipal prestar serviços às pessoas e, o correio é de 
uma importância fundamental. Porque é que, dez indivíduos têm que fazer seis 
quilómetros (ida e volta), para ir buscar uma carta? Se a pessoa tiver que se 
ausentar de casa por uns dias, corre o risco da sua correspondência ser 
devolvida. Isto é tão barato. Se, se gasta tanto dinheiro em festas e romarias, 
porque é que não se há-de gastar tão pouco para prestar um serviço à 
população?  ------------------------------------------------------------------------------  
Alertou  ainda  para  o  mau  estado  em  que  se  encontra  a  EN  cento  e  vinte, 
particularmente no troço Odeceixe/Maria Vinagre. ----------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara disse entender a indignação do Senhor Cavaco 
relativamente a algumas matérias mas, também convém verificar o que são 
competências da Câmara e o que não o são. Para quem o ouve falar, até parece 
que não estamos aqui ao serviço das populações. Agora, não estamos é ao serviço 
das grandes empresas privadas, mas sim das populações.  --------------------------  
Em relação ao estado da estrada dada como exemplo, não pense que ela se 
encontra assim por falta de reclamações por parte da autarquia, nem por não 
terem havido já desentendimentos com a Associação de Regantes do Mira. O 
problema é que nem toda a gente age sempre de boa-fé. E, fizeram a porcaria 
que se pode ver com a obra de ampliação do bloco de rega. Obviamente, que a 
Câmara vai continuar atenta à situação, estamos desentendidos quanto a essa 
matéria, mas eles vão ter que repor a estrada como é sua obrigação. Obviamente 
que é verdade que somos um concelho com muitas vias municipais, que muitas 
delas estão degradadas, assim como os invernos também têm sido rigorosos. 
Vamos repará-las todas ao mesmo tempo? Obviamente que não, pois não vamos 
consegui-lo. Mas uma coisa é certa, tanto a Câmara como os seus trabalhadores, 
todos os dias dão seu melhor para resolver os problemas com que se deparam. ---  
Quanto à questão do parque infantil em Odeceixe, disse que certamente ele 
acabará por aparecer, mas isto tem a ver com a lista de prioridades e, 
seguramente o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe é tolerante 
o suficiente para saber que há que priorizar. Nós próprios temos que priorizar 
trabalho, no princípio da boa relação institucional e até na amizade que 
partilham. -------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à questão colocada pela Senhora Anadá, disse que a mesma fazia todo o 
sentido, concorda que seja uma prioridade e, que, a seu tempo o parque infantil 
em Odeceixe será uma realidade. Referiu ainda que, provavelmente, durante o 
próximo ano, esta será uma das obras de delegação de competência que a Junta 
de Freguesia ficará incumbida de executar e para a qual a Câmara transferirá a 
respetiva verba. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que, como se sabe, há maior número de idosos, do 
que de jovens, pelo que considera que faz muita falta um serviço de fisioterapia 
no concelho, que apenas existe na Unidade de Cuidados Continuados, mas a 
preços exorbitantes. Referiu que o Centro de Saúde está dotado de aparelhos, 
mas não tem fisioterapeuta, logo a Câmara podia fazer um esforço para sanar 
esta falta, nem que fosse através do pagamento de um técnico para o Centro de 
Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – AMÉRICO DE 
JESUS & VIEGAS, LDA: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de vinte e dois de março de dois mil e 
dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou quantos anos de atividade é que esta 
firma tinha? -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia perguntou também ao Senhor Presidente da 
Câmara se poderia dar mais alguma informação complementar sobre este 
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que de facto este é um assunto importante 
e que a Câmara já reconheceu o interesse público municipal desta empresa. Esta 
empresa trabalha na indústria extrativa de areia, duma forma sustentada, desde 
mil novecentos e setenta/oitenta. Foi criada pelo Senhor Américo de Jesus e, 
agora, é gerida pelo Senhor Válter, na qualidade de sócio-gerente. De acordo 
com a  lei em vigor, foram  criadas diretrizes  governamentais que  permitem às 
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empresas cumpridoras obter a licença definitiva de uma vez por todas. -----------  
A empresa vem agora solicitar uma declaração de interesse municipal para que 
possa, de acordo com as diretrizes em causa, obter a sua licença definitiva para 
estabelecimento e trabalho como areeiro. --------------------------------------------  
Informou ainda que esta empresa emprega doze pessoas, de uma forma direta e, 
representa um volume de negócios no concelho bastante considerável, de mais de 
um milhão de euros. Referiu que esta é uma empresa que exporta, que gera 
valor, nomeadamente, através do dinheiro que distribui pelos seus funcionários 
e também por alguma função social que tem também no seio da comunidade. ---  
Concluiu uma breve explicação acerca dos métodos de trabalho da empresa 
Américo de Jesus & Viegas, Lda, referindo também que, uma vez licenciada esta 
atividade, terá que obedecer a um rigoroso planeamento de articulação e 
exploração da pedreira, o qual já existe neste momento. Neste momento o 
assunto encontra-se no Ministério da Economia, que posteriormente validará a 
exploração, mediante a prática que tem vindo a ser desenvolvida por este 
areeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o reconhecimento de interesse público municipal da pedreira de areia, 
denominada “Barreira da Légua” e central de lavagem de areia, sitas em Barreira 
da Légua, Freguesia de Rogil, requerido por Américo de Jesus & Viegas, Lda. -----  
 

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  TTRRÊÊSS 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DE 
ALJEZUR, BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de cinco de abril de dois 
mil e dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse concordar com os apoios a atribuir, tinha somente 
uma pequena ressalva em relação ao apoio financeiro que tem a ver com o 
PROTEL, apoio esse previsto apenas para a Junta de Freguesia de Aljezur. Uma 
vez que existem outras Juntas de Freguesia que também poderão recorrer a este 
tipo de apoios, situação que ocorreu há uns anos atrás, perguntou se este apoio 
não poderá ser alargado a outras Freguesias e em que moldes é que isso poderá 
ocorrer? A mesma coisa que se aplica à Animação de Verão e Passagem de Ano e, 
no caso da Bordeira, as Rotas Temáticas. Perguntou se estamos a falar em 
recuperar os trilhos temáticos, ou, será qualquer coisa de diferente? Disse não 
estar a pôr nada em causa, mas simplesmente a pedir algum esclarecimento em 
relação a isso. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que esta questão pode ser pertinente 
porque, este programa PROTEL é feito pela própria Junta de Freguesia, pois têm 
competências para isso, tal como a Câmara pode transferir verbas para este tipo 
de programas, desde que haja capacidade financeira para tal. Qualquer outra 
Junta o pode fazer, à semelhança do que é feito pela Junta de Freguesia de 
Aljezur. Mas não quer dizer que qualquer uma das Juntas não possa fazer o 
mesmo programa, ou outro programa semelhante, a partir dos seus orçamentos. 
Neste caso, a Junta de Freguesia de Aljezur foi a única que pediu para fazer este 
programa, se as outras o tivessem feito, obviamente que a Câmara iria acolher 
os pedidos.  ------------------------------------------------------------------------------  
Cada Executivo das Juntas fará o que bem entender nas suas freguesias, também 
farão estes programas, mas farão com os orçamentos das Juntas. Se assim não 
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for, poderão sempre beneficiar daquilo que é o Programa PROTEL da Câmara 
Municipal, o qual é pago diretamente pela autarquia. ------------------------------  
O facto do programa PROTEL estar apenas na freguesia de Aljezur, assim como a 
Passagem de Ano estar em Odeceixe, é porque são questões mais emblemáticas. O 
PROTEL em Aljezur, basicamente reside na limpeza e na caiação de edifícios e de 
muros, coisa que a Junta de Aljezur já vem fazendo desde alguns anos atrás. ----  
No caso concreto da Junta de Freguesia de Odeceixe, que pediu para a Passagem 
de Ano, é porque Odeceixe é uma Freguesia marcadamente turística e que chama 
muita gente no final do ano. Outra competência que é da Junta e, para a qual a 
Câmara pode auxiliar através de apoio financeiro. ----------------------------------  
Relativamente à questão das Rotas Temáticas solicitou ao Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Bordeira que esclarecesse a mesma. --------------------------  
O Senhor João Santos começou por dizer que, logicamente, a Junta de Freguesia 
de Bordeira não tem as mesmas dificuldades que a Junta de Freguesia de Aljezur 
tem, por isso é que foi pedido o dinheiro para esta ação. Um dos motivos porque 
não foi preciso pedir apoio para isso, prende-se com o facto de aquela Junta ter 
acabado de promover a contratação pública de dois funcionários, facto que a 
deixa numa posição mais confortável, complementando com o PROTEL da 
Câmara Municipal. Daí, não ser necessário a Junta de Bordeira estar a fazer um 
programa nesse âmbito. Não esquecendo também que estes programas não são 
programas laborais, mas sim de ocupação de tempos livres e de certa forma, de 
apoio financeiro aos cidadãos mais carenciados. Neste âmbito, a Junta de 
Freguesia de Bordeira já tem o Regulamento de Ação Social, através do qual 
encontra-se a atribuir subsídios e ajudas a cerca de sete/oito agregados 
familiares. -------------------------------------------------------------------------------  
Em relação às Rotas Temáticas, disse ser um projeto único, atualmente, na zona 
sul da Associação Rota Vicentina, estando neste momento a ser elaborado 
conjuntamente um projeto, com a Junta de Freguesia de Bordeira e a referida 
Associação, cujo investimento é de cerca de trinta mil euros, pago pelo Município 
e transferido para a delegação de competências da Junta de Freguesia. -----------  
Este projeto passa, não pela recuperação íntegra das rotas existentes, mas sim 
por um projeto de parceria com a Associação Rota Vicentina. O objetivo é criar 
cerca de sete ou oito PR’s a mais na Freguesia, porque se sente a necessidade da 
sustentabilidade económica do nosso setor empresarial ligado ao turismo. Com 
esta ação julga ser possível conseguir a fixação de pedestres naquela freguesia, 
durante três/quatro dias, para que possam fazer todos os circuitos da Rota 
Vicentina, em si, mais os complementares da Freguesia de Bordeira. ---------------  
O Senhor José Cavaco disse ter visto no jornal qualquer coisa sobre libélulas, não 
sabe se é uma rota e, perguntando se isso é aqui? -----------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que se trata de uma estação de 
biodiversidade, a primeira do Município de Aljezur, que vai ser implementada 
sobre um trilho da Rota Vicentina, na zona da Amoreira. Disse que são 
espécimes que só podem ser vista em determinadas alturas do ano e só em 
algumas zonas do País, como é o caso concreto de Aljezur. Curiosamente, não é 
displicente dizer que hoje em dia há pessoas que se deslocam a Aljezur, e também 
a Sagres, para desfrutar a natureza desse ponto de vista, nomeadamente, para a 
observação de aves, libélulas, insetos, etc. --------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a atribuição de apoios financeiros às Juntas de Freguesia de Aljezur, 
Bordeira, Odeceixe e Rogil. -------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 

ADENDA  AOS  CONTRATOS  INTERADMINISTRATIVOS  DE  DELEGAÇÃO  DE 
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COMPETÊNCIAS COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DE BORDEIRA, ODECEIXE 
E ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de cinco de abril de dois mil e dezasseis, a qual fica 
arquivada em pasta própria. -----------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Adenda aos Contratos Interadministrativos de Delegação de 
Competências com as Juntas de Freguesia de Bordeira, Odeceixe e Rogil. ----------  
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 

ADENDA AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO COM A JUNTA DE 
FREGUESIA DE ALJEZUR: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da 
Câmara Municipal tomada em reunião de cinco de abril de dois mil e dezasseis, a 
qual fica arquivada em pasta própria. ------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Adenda ao Acordo de Execução celebrado com a Junta de Freguesia de 
Aljezur. ----------------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E QUINZE: 
– Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de vinte de abril de dois mil e dezasseis, que acompanhava o respetivo 
documento, aos quais ficam arquivados em pasta própria. -------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feito um enquadramento sintetizado dos 
documentos respeitantes à Prestação de Contas e dada, basicamente, 
informação genérica acerca da execução do Relatório de Gestão de dois mil e 
quinze. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Cavaco disse que o que a Câmara deve fazer é prestar aos 
munícipes todos os serviços que lhe compete e, bem prestados. Se deixar muita 
coisa para trás, a saúde financeira aparece, pois nós só poupamos aquilo que 
não se gasta.---------------------------------------------------------------------------- 
Chamou a atenção para o que se passa no Vale da Telha, nomeadamente, em 
relação à falta de limpeza dos arruamentos. Pois aquilo é uma grande fonte de 
rendimento e merecia um outro tratamento. Há, também, umas cobranças que 
se fazem, um bocado exageradas. Disse que, desde dois mil e oito que tem uma 
obra parada, no Vale da Telha, mas que até à data continua a pagar a taxa de 
resíduos sólidos. A autarquia escusava de cobrar um serviço que não é prestado, 
pois é tão fácil verificar isso. Referiu ainda ter visto uma pessoa com um abaixo-
assinado para que fosse estendido o serviço de apoio domiciliário, a uma zona do 
Vale da Telha. Na sua opinião este é um serviço que a Câmara poderia prestar, 
uma vez que está bem financeiramente. Já que está disposta a pagar um quartel 
de bombeiros e da GNR, que não nos fazem cá falta, pois já os temos cá a mais, 
podia arranjar uma beiradinha para fazer estes servicinhos, de ajuda à 
população. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse concordar com o foi dito pelo Senhor Presidente 
da Câmara, a nível financeiro, estamos equilibrados. Se olharmos para aquilo 
que é o grau de endividamento, estamos a cerca de trinta/trinta e um por cento. 
Aquilo que representa no caso da banca, ao avaliarmos as famílias que pedem 
empréstimos, verifica-se que estamos no limite da capacidade de esforço, trinta 
por cento, logo estamos bem. Para além disso, com o Revisor Oficial de Contas, o 
poder de síntese é ainda mais limitado. Em termos de resultados, ao contrário do 
ano transato, este ano passamos de quatrocentos e tal mil euros negativos para 
seiscentos positivos. Mas, conforme podemos verificar no relatório do ROC, 
existem bens para serem inventariados que não foram feitos ainda e, se forem 
feitos, alteram os resultados. Portanto, há uma grande volubilidade em relação 
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aos resultados: os resultados negativos do ano passado, poderão não ser tão 
maus assim, tal como os positivos deste ano, poderão não ser assim tão bons. E, 
isto, temos que ter ciente. --------------------------------------------------------------   
Em relação à reserva que foi feita também tem a ver com o fundo municipal, 
visto que existem condições da Câmara para o fazer. Tirando isso, daquilo que 
pode verificar, a nível de Relatório de Gestão, e isso só não acontece a quem não 
faz, se olharmos para aquilo que são as receitas e as despesas de capital e as 
correntes, existe um organográfico que se observarmos com atenção, vamos 
perceber que o que está no código de barras não corresponde àquilo que são os 
números, portanto houve aqui uma gralha em relação ao quadro número quatro 
do Relatório de Contas. Em relação ao restante, disse não ir estar a esmiuçar 
pormenores, pois não iria levar a grande informação porque o POCAL permite 
ultrapassarmos os cem por cento. Mas se observarmos aquilo que é a suma, ao 
verificarmos que as contas foram conferidas por um ROC, vamos perceber que 
aquilo que nós estamos a fazer aqui é a aprovação das contas e existe uma 
imprecisão ao nível de datas no documento que aqui vem. Portanto, quer em 
reunião de Câmara, quer agora nesta sessão da Assembleia Municipal, existe 
aqui uma gralha a nível de datas. É um pormenor, mas estamos a falar de datas 
que depois vão ser validadas pelo Tribunal de Contas e, desconhece até que 
ponto isto poderá, ou não, ter influência na validação do Relatório. Ao 
verificarmos a última folha do Relatório, onde estão aprovadas as aplicações dos 
resultados, essa aplicação remete-nos para uma data que já passou. Ou seja, 
esta aplicação de resultados entra nas contas, mas não pode produzir efeito por 
este motivo, porque as datas não estão corretas. Isto não invalida as contas mas 
desconhece até que ponto é que poderá ter impacto naquilo que se vai fazer 
chegar ao Tribunal de Contas. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse apenas querer dizer ao Senhor José 
Cavaco, a nível de enquadramento político e relativamente às questões por ele 
colocadas, que o Senhor Iládio acabou por responder às mesmas. Pois, o facto de 
a Câmara poder contratualizar oito milhões de euros, neste momento a 
autarquia está no limite daquilo que consideramos que é saudável. Porque se a 
Câmara se quiser meter “em bicos de pés” e decidir querer ser rica, começará a 
gastar e a esbanjar. Obviamente que isso é uma questão de opções. Como o 
Senhor não encontra mácula nestas contas, porque nós somos bons de contas e 
“estendemos a perna à medida da calça que temos”, como não lhe damos azo a 
que nos possa criticar dessa forma, o Senhor arranja forma e outros tipos de 
caminhos para lá chegar. Obviamente que, isso para si, é uma honra. Mas não 
nos apanha na curva, porque nós, de facto, somos bons. Aliás, ao contrário de si, 
o seu colega de bancada, e bem, de uma forma crítica mas sempre responsável, 
como atua e sempre tem atuado nesta Assembleia. Postura que aplaude e é de 
louvar. -----------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao ar lixeiro do Vale da Telha, referiu que toda a gente sabe a 
proveniência dessas lixeiras, veem de dentro do próprio Vale da Telha. É uma 
questão cívica e de civismo. Por mais que se diga às pessoas, que recomendemos, 
que façamos campanhas, elas acham que junto aos resíduos sólidos urbanos 
pode pôr-se tudo, eletrodomésticos, colchões, mobiliário, etc. As pessoas sabem 
perfeitamente bem que há uma campanha de monos na Câmara Municipal, que 
os verdes devem ser entregues na estação de tratamento na ZIF, mas estão-se 
“nas tintas” para isso. E, é por isso que reina, de facto, esta falta de civismo no 
Vale da Telha, tal como reina no Inferno e no cruzamento das Alfambras. --------   
Relativamente aos impostos e às taxas encapotadas, disse que isso não existia na 
Câmara Municipal de Aljezur. E se, porventura, o Senhor José Cavaco ainda 
tinha água na casa cujas obras estão paradas, já não deveria de ter, pois já 
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deveria ter sido cortada, visto não ter licença de utilização, nem tampouco tem 
licença de obras. Portanto, se não quiser pagar essa taxa, o que tem a fazer é 
muito simples e o Senhor Cavaco sabe perfeitamente o que é. ----------------------  
Em relação ao apoio domiciliário, a Câmara continua a trabalhar nesse assunto 
e, o abaixo-assinado de que falou, é algo que está a ser articulado com a Ação 
Social e com a Senhora Vereadora do Pelouro, no sentido de pressionarmos e de 
fazermos sentir à Segurança Social que, relativamente a Aljezur, tem que abrir 
mais vagas e mais valências, para respostas sociais. A Câmara tem pleno 
conhecimento do caso dessa senhora, que abrange o pai, a mãe e a irmã, sendo 
de facto uma situação dramática e complicada, que tem vindo a ser 
monitorizada pela autarquia e a ser tratada da melhor forma possível. -----------  
Relativamente ao Vale da Telha, durante muito tempo foi o que foi, deu no que 
deu, está a ser trabalhado. Obviamente que demorará o seu tempo, visto ser um 
processo complexo, é porventura um dos processos mais complicados do ponto de 
vista do ordenamento do território a nível nacional. Não está a ser fácil chegar 
às cargas urbanísticas que a urbanização deve ter para o futuro. Os últimos 
trabalhos desenvolvidos na CCDR vão nesse sentido, pediram-no que fizesse-mos 
mais exercícios. Obviamente que a Câmara está empenhada em fazer o melhor 
trabalho possível, porém, na prossecução de um único objetivo, que é defender os 
interesses de todos os particulares que ali têm habitações, ou lotes de terreno 
para construção e, defender também a possibilidade de haver um 
aproveitamento de cama turística no Vale da Telha, nomeadamente, para aquele 
que estabeleceu com a autarquia o contrato de planeamento, o Senhor Inácio 
Estácio dos Santos, que está a pagar o PP do Vale da Telha e que o comprou ao 
Estado Português. A quem o Estado criou e deu expetativas, ao ter vendido a 
massa falida de Vale da Telha, através do Tribunal de Lagos.-----------------------  
Esclareceu que a manutenção que a Câmara faz, em termos de estradas no Vale 
da Telha, é aquela que é feita anualmente dentro das condições possíveis, 
enquanto não se puder intervir de uma outra forma. -------------------------------  
Informou ainda que, finalmente, este problema está a ser encarado da forma 
que já deveria ter sido encarado no passado, embora a sua resolução leve o seu 
tempo. -----------------------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Lurdes Rosa, trabalhadora da Câmara Municipal, foram ainda 
prestados alguns esclarecimentos e informação adicional, do ponto de vista 
técnico. ----------------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Iládio Furtado, aprovar a Prestação de Contas e Relatório 
de Gestão de dois mil e quinze. ---------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PPI – PLANO PLURIANUAL DE 
INVESTIMENTOS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara 
Municipal tomada em reunião de vinte de abril de dois mil e dezasseis, que 
acompanhada o respetivo documento, aos quais ficam arquivados em pasta 
própria. ----------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve explanação acerca da 
necessidade do presente assunto ser apresentado nesta Assembleia Municipal. ---  
O Senhor Iládio Furtado disse que, em relação à Unidade Móvel de Saúde, só lhe 
apetece dizer uma palavra: “aleluia”. Isto porque já andamos nestas andanças 
há uns anos, cerca de vinte e, se não está em erro, há cerca de dez anos que 
adequamos esta necessidade, demonstramos e não há dúvida nenhuma que é 
bom para o concelho. Apenas peca por ser tardia mas, como mais vale tarde do 
que nunca, ainda bem que assim o é. Não podendo também deixar de se sentir, 
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de alguma forma, co-responsável por só agora ter sido feito, mas ainda bem. 
Essa ideia partiu de nós (bancada do PSD) e as boas ideias são para ser 
acolhidas. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que queria só fazer justiça àquilo que o 
Senhor Iládio acabou de dizer, porque “o seu, a seu dono”. E verdade seja dita, 
em diversos compromissos eleitorais que o PSD tem vindo a sufragar, nos últimos 
anos, é uma ideia que tem sempre apresentado. A questão que se punha, 
basicamente é só uma e, daí o cuidado que tivemos também neste assunto. E tem 
a ver com o seguinte, nós não queremos, nunca quisemos e nunca vamos querer 
que esta Unidade de Saúde esvazie as Extensões e o Centro de Saúde. Nós, sempre 
olhamos para esta Unidade Móvel de Saúde como um complemento, um reforço 
ao sistema primário de saúde, de cuidados primários de saúde que existe no 
concelho, isto porque ela nunca poderia esvaziar a competência do Estado na 
área da saúde. Esta ideia tem estado em discussão no seio da autarquia, mas 
quisemos ter a certeza absoluta e inabalável que, esta Unidade Móvel de Saúde 
não nos vem tirar médicos, nem enfermeiros. Vem, sim, reforçar os cuidados 
primários de saúde no concelho. Mas, em abono da verdade, faça-se justiça e 
diga-se que o Vereador do PSD, Senhor Vítor Vicente, na reunião de Câmara em 
causa absteve-se na votação do Orçamento, mas votou a favor esta revisão por 
se rever na mesma. ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a primeira Revisão ao Orçamento e PPI-Plano Plurianual de 
Investimentos. ---------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO PARA DOIS MIL E 
DEZASSEIS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal 
tomada em reunião de vinte de abril de dois mil e dezasseis, que acompanhada o 
respetivo documento, aos quais ficam arquivados em pasta própria. --------------  
O Senhor Presidente da Câmara usou da palavra fazendo uma breve explanação 
acerca do assunto em análise e fornecendo informação adicional julgada por 
conveniente. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Carlos Vieira perguntou se estava previsto a contração de pessoas para 
os mercados municipais? ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Iládio Furtado disse que, sem correr o risco de ser mal interpretado, 
não põe em causa aquilo que é necessidade, o que é obrigatoriedade por lei, mas 
olhando para este Mapa e ao estarmos agora a falar em vinte e seis mil euros 
mensais, quando há pouco tivemos a falar em custos, na prática não só vinte e 
seis mil euros, porque essas pessoas não está cá a trabalhar, só por trabalhar. 
Há meios e equipamentos que têm que ser disponibilizados e, tudo isso é um 
custo inerente a essas contratações. Aquilo que nos transparece de um momento 
para o outro é que parece que neste momento existe essa possibilidade, então 
vamos lá. Para termos uma ideia do que está a falar, estamos a falar de um 
dispêndio mensal e anual em cerca de vinte por cento de aumento dos recursos 
humanos existentes e não é por a Câmara não ter capacidade disso, pois 
sabemos que tem. Perguntou ainda se existe realmente necessidade de todas 
estas contratações, ou isto é algo que vai ser faseado? Porque sinceramente não 
teve tempo para verificar o número de pessoas que saíram nos últimos anos. 
Disse estarmos a falar de uma dinâmica na Câmara que desconhece, logo não 
vai pôr isso em causa. Mas parece-lhe que, de um momento para o outro, já que 
é possível vamos abrir tudo e mais alguma coisa. ------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse querer garantir ao Senhor Iládio que, se 
não houvesse a necessidade destas contratações, não estaria aqui a pedir à 
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Assembleia que viabilizassem as mesmas, embora compreenda as suas dúvidas. 
Disse ainda que se disponibilizava para lhe enviar todos os indicadores do que 
tem sido a saída por vários motivos, de funcionários da Câmara Municipal e, 
com isso, perceberá que estas contratações não são desnecessárias, mas sim 
fruto da falta e necessidade que autarquia tem de funcionários. Deu como 
exemplo a área da educação, em que a lacuna é tão grande que, em abono da 
verdade, deveriam ser contratados ainda mais funcionários para que se 
cumpram todas as exigências legais. Abordou ainda mais alguns motivos que 
justificam esta necessidade, tanto do ponto de vista do funcionamento dos 
serviços, como do ponto de vista daquilo que a lei obriga. --------------------------  
O Senhor Américo Novais perguntou se já foi pensada a hipótese de mecanizar 
determinados serviços, tais como a limpeza de ruas, visto haver tanta falta de 
funcionários nessa área? ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que estas pessoas a contratar 
destinam-se à recolha do lixo. ---------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro José Cavaco, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal do 
Município para dois mil e dezasseis. ---------------------------------------------------  
 

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 três horas e quarenta 
minutos do dia vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, 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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