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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão ordinária de 2018 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de fevereiro de 2018 

INÍCIO: 20:45 horas 

ENCERRAMENTO: 23:25 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Maria de Lurdes Afonso Bento, Mara Alexandra Lourenço Duarte, Anadá de 

Filipitsch Gomes, José Maria da Luz, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria 

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando 

Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, José António Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique 

Manuel Ramos Henriques, José Francisco da Conceição Estevão, Carlos Manuel 

Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS, no 

momento indicado nesta Ata: 

José de Oliveira Cavaco 
 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – Vereadores 

 

 

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

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

pelas 20:45 horas 
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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 um de dezembro 

de dois mil e dezassete, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a 

mesma tinha sido oportunamente enviada aos membros. -------------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao abrigo 

do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata o membro Johannes 

Alexander Schydlo, 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 Partido Comunista Português, e-mail de vinte e de 

dezembro de dois mil e dezassete, informando que Assembleia da República 

aprovou a proposta para a suspensão da pesquiza e prospeção de petróleo e gás 

natural ao largo de Aljezur. ----------------------------------------------------------- 

– de Terras do Infante - Associação de Municípios, ofício número dois, de onze de 

janeiro de dois mil e dezoito, informando constituição da Mesa da Assembleia 

Intermunicipal. ------------------------------------------------------------------------ 

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

fevereiro de dois mil e dezoito, enviando pergunta ao Governo sobre problemas 

na Escola EBI/JI de Aljezur. ------------------------------------------------------------ 

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dois mil quatrocentos e 

sessenta e cinco, de nove de fevereiro de dois mil e dezoito, enviado Plano Local 

de Saúde barra dois mil e vinte – ACES do Barlavento. ------------------------------ 

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

fevereiro de dois mil e dezoito, enviando pergunta ao Governo sobre as novas 

instalações para a GNR em Aljezur. -------------------------------------------------- 

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de quinze de 

fevereiro de dois mil e dezassete, convidando a aderir à Associação. -------------- 

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

fevereiro de dois mil e dezassete, enviado resposta à pergunta sobre a suspensão 

da prospeção e pesquiza de petróleo ao largo de Aljezur. -------------------------- 

– de José de Oliveira Cavaco, carta de vinte e três de fevereiro de dois mil e 

dezoito, solicitando que seja discutidos na sessão de vinte e oito de fevereiro de 

dois mil e dezoito os seguintes assuntos: “a) cumprimento por parte da CM do DR 

número vinte e dois traço A barra noventa e oito” e “b) cumprimento da Lei vinte 

e seis barra dois mil e dezasseis, de vinte e dois de Agosto, quanto a consulta de 

arquivos municipais” e pretende comentar um julgamento de que foi vítima na 

última sessão da CM. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia referindo-se à correspondência recebida disse 

que a Associação Nacional de Assembleias Municipais foi constituída em meados 

de dois mil e dezasseis, com uma elevada adesão de Municípios, têm-nos 

solicitado para aderimos, como havia eleições em outubro, pensou que seria mais 

conveniente decidirmos a nossa adesão após as eleições autárquicas, sendo no 

caso de Aljezur a quota anual de mil euros. ------------------------------------------ 

Referindo-se à carta enviada pelo membro José de Oliveira Cavaco, em nome 

pessoal, em que este pretendia que fosse incluída nesta sessão alguns assuntos, 

dizendo que todos podem propor à assembleia municipal a introdução de 

assuntos, mas neste caso não foi fundamentando o interesse em discutir os 

assuntos solicitados nessa carta. ------------------------------------------------------ 
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Concluiu dizendo que cada órgão tem as suas competências, exigindo que todos 

façam cumprir todas as competências que lhes são atribuídos, também não nos 

devemos imiscuir nos assuntos do executivo, bem como o executivo não se se deve 

imiscuir nos assuntos da responsabilidade da assembleia municipal, é assim que 

devemos proceder para haver imparcialidade e para haver clareza. --------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: --------------------  

Pela Senhora Lurdes Bento foi apresentado o seguinte voto de pesar pelo 

falecimento do Presidente da Câmara Municipal de Albufeira: --------------------- 

“Em reunião ordinária da Assembleia Municipal de Aljezur, realizada no dia 

vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, esta Assembleia Municipal 

manifesta o seu voto de pesar pelo falecimento do Presidente da Câmara 

Municipal de Albufeira, Doutor Carlos Eduardo Silva e Sousa. --------------------- 

Autarca de causas, solidário e fraterno sempre demonstrou ainda antes de 

exercer as suas atuais funções, uma forte entrega à sua Cidade, a causas nobres 

e ao Algarve. --------------------------------------------------------------------------- 

Sinal disso mesmo, a sua posição solidária com o nosso Município na matéria 

relativa aos contratos de prospeção de petróleo ao largo da nossa costa. ---------  

Far-se-á sentir a falta do Doutor Carlos Silva e Sousa pela sua nobre entrega à 

causa pública. -------------------------------------------------------------------------- 

Apresentamos as nossas sentidas condolências à cidade que o mobilizou para 

esta missão, aos seus colegas e colaboradores que o acompanharam, mas acima 

de tudo à Família enlutada que sofreu a maior perca. ------------------------------ 

Afinal a tristeza invade-nos quando se perde um Homem Bom. -------------------- 

Obrigado Carlos Silva e Sousa pela sua solidariedade e exemplo de um Autarca 

de excelência. --------------------------------------------------------------------------- 

Deste voto de pesar deverá ser dado conhecimento à Assembleia Municipal de 

Albufeira, Câmara Municipal de Albufeira, Assembleia Intermunicipal e à 

Família.” -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que enquanto amigo pessoal do Carlos Silva e Sousa 

também aqui gostava de manifestar o voto de pesar sentido. ---------------------- 

 O Senhor Presidente da Câmara disse a câmara municipal teve a oportunidade 

de guardar um minuto de silencio em homenagem à memória do Doutor Carlos 

Silva e Sousa, na reunião de terça-feira passada, foi um gesto sentido e 

simbólico. ------------------------------------------------------------------------------- 

Para constar em ata e que ficasse nos anais municipais, disse que teve a 

felicidade de ser amigo de um grande homem, um homem que lhe deu muitos 

conselhos, de um homem muito solidário, de um homem que vivia aquele que é o 

seu problema pessoal e político que ele tem e que toda a gente sabe de uma 

forma muito intensa, um homem que o aconselhou sempre em relação a isso e 

foi determinante, de alguma forma foi também responsável por ele estar aqui 

também enquanto Presidente da Câmara. ------------------------------------------- 

O SENHOR JOSÉ DE OLIVEIRA CAVACO PASSOU A FAZER PARTE DOS TRABALHOS - 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a família social democrata não só no 

Algarve, mas no país, mas muito particularmente no Algarve fica muito 

empobrecido, o Algarve fica muito muito empobrecido, a AMAL fica 

empobrecida, ficam todos muito empobrecidos, com o desaparecimento do 

Carlos, mas acima de tudo, que não esqueçamos nunca o grande autarca que foi.  

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de pesar pelo 

falecimento do Presidente da Câmara Municipal de Albufeira”. -------------------- 
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Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foram apresentadas as seguintes 

moções: --------------------------------------------------------------------------------- 

“CONTRA A DESTRUIÇÃO DO SERVIÇO POSTAL. PELA DEFESA DO CONTROLO 

PÚBLICO DOS CTT --------------------------------------------------------------------- 

É hoje uma enorme preocupação de todos os portugueses a situação de má 

qualidade do serviço prestado pelos CTT que se agravou depois de uma 

privatização, preparada ao longo de anos e concretizada pelo Governo do 

PSD/CDS-PP. Tal decisão constituiu uma afronta aos direitos dos trabalhadores e 

das populações e um crime contra os interesses Nacionais. ------------------------- 

Uma empresa lucrativa para o Estado, que assegurava a presença em todo o 

território nacional e a prestação do serviço público postal e universal, está hoje 

a ser destruída com a degradação dos serviços prestado às populações, a venda 

de património, o ataque aos direitos dos trabalhadores, despedimentos e 

encerramento de balcões. -------------------------------------------------------------- 

A gravidade dos prejuízos causados às populações, por esta situação já é de tal 

ordem, que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia 

da República solicitou à Associação Nacional dos Municípios Portugueses ANMP 

uma pronúncia escrita sobre o assunto. ---------------------------------------------- 

Na resposta da ANMP, destaca-se, nomeadamente, que “a ANMP manifesta a sua 

mais profunda preocupação com a situação atual de prestação do serviço 

público postal pelos CTT” e acrescenta “… verifica-se a degradação da sua 

qualidade, e as anunciadas medidas de reestruturação envolvem o despedimento 

de trabalhadores e o encerramento de estações dos CTT…”, afirmando que “Não 

é possível garantir-se uma qualidade de serviço adequada com reduções de 

trabalhadores e de estações dos CTT.” ------------------------------------------------ 

No Algarve, concretamente em Loulé, uma das estações ali existentes foi 

recentemente encerrada pela Administração dos CTT (uma das vinte duas 

estações encerradas no início do ano). Mas seria uma ilusão pensar que estes 

encerramentos vão ficar por aqui, os sinais são por demais evidentes. ------------ 

Por detrás destas decisões que degradam e estinguem serviços públicos está a 

pressão que é exercida pelos acionistas para distribuir de ano para ano cada vez 

mais dividendos, mesmo que seja à custa das reservas ou do endividamento da 

empresa, como aconteceu em dois mil e dezassete. ---------------------------------- 

Perante estes factos, ignorar e não agir, como faz o actual Governo minoritário 

do PS, é ser cúmplice com os objectivos dos actuais accionistas da empresa. É 

preciso por fim a este rumo de desastre que prejudica as populações e o país. ---- 

Além disso, a Lei Postal assegura “… a existência e a prestação do serviço 

universal, o qual consiste na oferta de serviços postais com qualidade específica, 

disponível de forma permanente em todo o território nacional, a preços 

acessíveis a todos os utilizadores, visando as necessidades de comunicação da 

população e das atividades económicas e sociais.” e determina que “As condições 

de prestação do serviço universal devem ser reavaliadas a cada cinco anos pelo 

Governo…”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Face à consciência da urgência em atuar contra o prosseguimento da 

degradação do serviço postal de responsabilidade dos CTT, a Assembleia 

Municipal não pode ficar indiferente, nem ignorar que a população do concelho 

de Aljezur está hoje a sentir igualmente os efeitos da privatização dos CTT e 

teme pelo futuro deste serviço público. ----------------------------------------------- 

Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur, 

reunida em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito, delibere: --------------- 

Um. Exigir que se  avance no  sentido da recuperação  do  controlo  público  e  da 
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propriedade dos CTT; ------------------------------------------------------------------ 

Dois. Solidarizar-se com a posição assumida pela ANMP no sentido da defesa  da 

qualidade do serviço público a prestar pelos CTT e na exigência da sua urgente 

reavaliação pelo Governo, conforme o número dois do artigo cinquenta e sete da 

Lei dezassete barra dois mil e doze de vinte e seis de Abril, Lei Postal; avançando 

com a recuperação do controle público dos CTT; ------------------------------------ 

Três. Solidarizar-se com a luta das populações e dos trabalhadores que por todo 

o País protestam contra os despedimentos e os encerramentos de estações dos 

CTT; ------------------------------------------------------------------------------------- 

Quatro. Manifestar o seu mais vivo repúdio por qualquer tentativa de 

encerramento de estações dos CTT no Concelho de Aljezur e reclamar a melhoria 

da qualidade do serviço postal; ------------------------------------------------------- 

Cinco. Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, à 

Assembleia da República, Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, ao 

Governo, à ANMP e à comunicação social. ------------------------------------------- 

Aljezur, vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito. ------------------------------ 

Os eleitos da CDU.” -------------------------------------------------------------------- 

Em anexo: ------------------------------------------------------------------------------ 

. Resultados Consolidados dos CTT, Resultados Líquidos (ME) e Dividendos Pagos 

aos Accionistas dos CTT --------------------------------------------------------------- 

. Giros ----------------------------------------------------------------------------------- 

. Centros de Distribuição Postal ------------------------------------------------------- 

. Reclamações do Serviço Postal ------------------------------------------------------- 
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O Senhor José Francisco Estevão disse concordar no essencial com a moção, mas 

há aspetos que gostaria de vincar, foi contra a privatização dos CTT e a sua 

transformação num banco que é agora o banco CTT, depois deste caminho feito 

o que lhe parece importante é o papel que a regulação pode ter nisto, pensa que 

dificilmente deverá haver o retrocesso, ou seja, a nacionalização de novo dos 

CTT, mas pensa que tanto aqui como noutros sectores o papel da regulação pode 

ser extremamente importante na defesa das populações que são muitas vezes 

afetadas pelo mau funcionamento destas entidades. -------------------------------- 

Por outro lado, esteve no congresso da ANAFRE onde este assunto foi debatido e 

o que se passa na realidade que é as Freguesias serem chamadas muitas vezes a 

fazer o trabalho com competiria ao banco CTT e há muitas Freguesias que 

prestam esse serviço e muitas delas não são ressarcidas do trabalho que os seus 

funcionários fazem, porque quando é uma entidade pública é uma coisa, quando 

é uma entidade privada é outra, porque os lucros de uma entidade privada vão 

para os seus acionistas. ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que quando se refere na tentativa do encerramento 

dos CTT de Aljezur, não se apercebeu de qualquer movimento nesse sentido, mas 

não diz que não possa ter acontecido, daí perguntar o que é que se sabe a este 

respeito e que também acha que devemos pôr o acento tónico no regulador no 

sentido de exigir que sejam cumpridos os contratos e que a qualidade do serviço 

não seja degradada. ------------------------------------------------------------------- 
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A Senhora Lurdes Bento disse que quando leu a moção tentou junto da estação 

dos CTT apurar se tinha havido alguma tentativa de fechar e disseram-lhe que 

não, apesar das condições deficientes que sabemos em termos de recursos 

humanos que aquela instituição tem com as demoras prolongadas do 

atendimento, é uma casa que está sempre cheia, é impossível chegar lá num 

horário normal para ser atendido, mas é sempre bom alertar para a situação de 

encerramento, o que seria uma perda muito importante para o nosso concelho. - 

A Senhora Anadá Gomes disse que era para alertar para o caso disso poder vir a 

acontecer. ------------------------------------------------------------------------------ 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos membros 

Lurdes Bento, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, Mara Duarte, José Maria da 

Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, Henrique 

Henriques, José Francisco Estevão, Carlos Vieira, Anadá Gomes, José Oliveira, 

José Duarte e Eliezer Candeias, contra dos membros Vítor Vicente, Mónica 

Poitevin e José Cavaco e a abstenção do membro Manuel Cristo, aprovar a 

moção “contra a destruição do serviço postal. Pela defesa do controlo público dos 

CTT”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: -------------------- 

“Justificar a abstenção porque essencialmente estou contra e fui contra a 

privatização dos CTT, no entanto, há aqui considerandos na moção que digamos 

são menos claras, nomeadamente o possível encerramento do Concelho de 

Aljezur é uma delas, mas estamos a pensar numa coisa que são assuntos muitos 

vagos, se houvesse um sentido, alguma coisa mais firme sobre isso não tinha 

problema nenhum em votar favoravelmente, contra nunca iria votar, também 

me abstenho.” -------------------------------------------------------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: --------------------------- 

“Votamos contra, muito embora se tenha a preocupação pela qualidade dos 

serviços prestados pelos CTT, por descordarmos do teor da moção, 

nomeadamente naquilo que se refere ao encerramento de Aljezur que nunca nos 

foi presente.” --------------------------------------------------------------------------- 
 

“OITO DE MARÇO - DIA INTERNACIONAL DA MULHER ---------------------------- 
O Dia Internacional da Mulher está historicamente ligado à luta das mulheres 

trabalhadoras pela sua emancipação política, económica e social. ---------------- 

Desde a aprovação em mil novecentos e dez, na Segunda Conferência 

Internacional de Mulheres (Copenhaga), de um Dia Internacional da Mulher, 

que este dia se eleva como manifestação e luta pelas mais justas aspirações das 

mulheres de todo o mundo, um dia de ação das mulheres pelos seus direitos. ----- 

Os objetivos que estiveram na origem da instituição do Dia Internacional da 

Mulher mantêm-se actuais. Apesar de avanços civilizacionais importantes, 

alguns retrocessos continuam a fazer-se sentir, a sociedade continua a ser 

marcada pelas desigualdades, pela grande desproporção entre os poucos 

detentores da riqueza e os muitos milhões de homens, mulheres e crianças que 

não têm nada. Milhões de mulheres no mundo são as primeiras vítimas dos 

conflitos armados e das guerras. ------------------------------------------------------ 

O oito de Março assume-se por transportar para o tempo presente um 

património histórico de luta das mulheres pela sua emancipação, e constitui um 

fator de enriquecimento na luta comum a homens e mulheres pela 

transformação social. ----------------------------------------------------------------- 

Em Portugal, está a ser feito um caminho de recuperação de direitos de grande 

significado para as mulheres: a reposição do horário de trabalho das trinta e 



 

 

 
Sessão de 28/02/2018 

 
 

8 

cinco horas semanais na Administração Pública, o aumento do salário mínimo 

nacional, a reposição dos quatro feriados suspensos, o direito das mulheres à 

interrupção voluntária da gravidez sem pressões nem condicionamentos, a 

eliminação das penhoras e hipotecas da habitação em execuções fiscais. ---------- 

É um caminho de avanços que importa continuar e consolidar. ------------------- 

Neste sentido, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur, 

reunida a vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito, delibere: ----------------- 

Um. Saudar o Dia Internacional da Mulher. ----------------------------------------- 

Dois. Apelar às mulheres para que, com a sua determinação, coragem e 

confiança no futuro, prossigam a luta por uma sociedade livre de desigualdades 

e de discriminações e por ocupar o seu lugar por direito, no local de trabalho, no 

poder político, no associativismo, nos sindicatos, em todos os espaços desta 

caminhada pela igualdade. ------------------------------------------------------------ 

Três. Dar conhecimento desta deliberação aos órgãos de comunicação social. ---- 

Quatro. Colocar esta deliberação na página electrónica da Câmara Municipal. -- 

Aljezur, vinte e oito de Fevereiro de dois mil e dezoito. ------------------------------ 

Os eleitos da CDU.” -------------------------------------------------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros José Carlos 

Silva, Mara Duarte, José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Henrique 

Henriques, José Francisco Estevão, Carlos Vieira e Eliezer Candeias, aprovar a 

moção “Oito de Março - Dia Internacional da Mulher”. ----------------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA MARIA EMÍLIA ROSENDO: -------------------------- 

“Abstenho-me porque acho que a moção não está muito bem explicita, tem 

vários assuntos aí misturados que acho que não tem propriamente nada dentro 

do Dia da Mulher, acho que deveria de ser mais explicita nesse assunto.” --------- 

O Senhor Vítor Vicente referindo-se às moções atrás aprovadas, disse crer que na 

sua interpretação das regras de funcionamento da assembleia, estes pedidos de 

agendamento feitos com cinco dias de antecedência devem fazer parte do 

período da ordem do dia e que só deveremos votar e deliberar sobre aquilo que 

está no período da ordem do dia, no período de antes da ordem dia podemos 

fazer as intervenções que entendermos, dar as opiniões que desejarmos dar e 

julgarmos por bem, mas crê que são assuntos que não são para ser votados, 

aquilo que é para ser votado e aquilo que for solicitado por membros da 

assembleia deve ser agendado no período da ordem do dia e ser um dos pontos 

da ordem de trabalhos específico e próprio, participou na discussão e votação 

das moções no período de antes da ordem do dia, ma se tivesse levantado esta 

questão antes e a sua tese tivesse aceitação poderia por em causa a discussão e 

votação destas moções. Esta sua intervenção é no sentido de futuramente se 

analise e pondere essa matéria. ------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que a legislação sobre o funcionamento 

das assembleias teve algumas alterações nos últimos anos, não vendo 

inconveniente de ser antes ou depois na ordem dia. --------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que dentro daquele princípio que deveremos 

divulgar o Concelho e os seus produtos, devemos ter uma preocupação de o fazer 

na época baixa, pensando que quando começou o festival da batata doce e do 

perceve, e que o surgimento do defeso dos perceves entre quinze de setembro e  

quinze de dezembro, veio coincidir com a época do festival da batata doce e 

tinha de ser nesse período porque era a altura de produção da batata doce, 

passando posteriormente apenas a festival da batata doce e o dos perceves 

passou para março, realizando-se por um ou dois anos e depois deixou-se cair o 
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festival dos percebes e temos mantido e bem, muito embora, algumas coisas se 

possam ir melhorando de forma positiva a divulgação da terra e os seus 

produtos tradicionais através festival da batata doce. ------------------------------

O que sugeriria é que se voltasse a recuperar não tendo forçosamente que ser do 

perceve, mas que se recuperasse um festival dos produtos do mar, eventualmente 

para março ou abril. ------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda que o território de Aljezur não é só a sede do Concelho, achando que 

cada uma das Freguesias deveria ter um evento de menor monta, até por 

questões de logística do que aquele que se faz na sede do Concelho com a batata 

doce, Odeceixe já tem o do folar, o Rogil e Bordeira deveriam também ter, não 

estando de maneira alguma a meter-se nas competências dos Senhores 

Presidentes de Junta, também deveriam ter um pequeno evento que divulgasse 

aquilo que têm de melhor e aquilo que é tradicional em cada um dos locais. ------ 

Deixou como sugestão que o Rogil é uma terra onde se pudesse pensar alguma 

coisa em torno do vinho e do pão e a Bordeira à semelhança do que já aconteceu 

há alguns anos atrás um festival ou uma festa do mexilhão, parece-lhe que se 

podia-se recuperar isto, deixando a Aljezur que é a sede do Concelho um 

pequeno evento que divulgasse os usos e os costumes e os produtos e os saberes 

das gentes e que trouxesse dinâmica económica e que recuperássemos um 

festival à dimensão da sede do Município sobre os produtos do mar, não diria só 

perceve, mas o mexilhão e todos os outros produtos do mar, o peixe e o sargo 

aqui poderiam entrar. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse que o artigo trigésimo-segundo do 

Regimento diz que no período de antes da ordem dia, não podem ser tomadas 

deliberações, mas por outro lado, também diz que neste período podemos 

apreciar, deliberar sobre moções, votos de louvor, congratulação, saudação, 

protesto ou pesar que seja apresentada por qualquer membro da assembleia ou 

pela mesa, está aqui um contrassenso, que o novo Regimento da assembleia 

tenha isso em consideração. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que antes da ordem do dia é admissível que se 

venha propor e que se aceite discutir questões de última hora com alguma 

urgência em termos de tomada de posição. ------------------------------------------ 

A Senhora Lurdes Bento sugeriu que sempre que elas fossem colocadas para 

pedido de agendamento, elas pudessem ser incluídas no período da ordem do dia, 

uma moção que achássemos premente ser de interesse para o Município, pedia-

se à votação para ser discutida e essa seria discutida no período de antes da 

ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: ---------------------------------------------- 

Do público presente não se registou qualquer pedido de intervenção. -------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

INTRODUÇÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DE DIA: ------------------------------- 

Foi presente o ofício número duzentos e setenta e seis, de vinte e dois de fevereiro 

de dois mil e dezoito, do ACES Algarve II – Barlavento, solicitando a designação 

de um representante do município para integrar o Conselho da Comunidade do 

ACES Algarve II – Barlavento. --------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal de acordo como número dois do artigo trigésimo-sétimo 

do Regimento reconheceu a urgência do assunto, deliberou por unanimidade, 

incluir no período da ordem dia a “Designação de um representante do 

município para integrar o Conselho da Comunidade do ACES Algarve II – 

Barlavento”, que será designado por ponto número quatro. ------------------------ 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida aos membros da Assembleia Municipal, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira referindo-se às obras que estão previstas serem 

executadas, perguntou se não seria possível incluir o passadiço que ligará o 

miradouro da Praia de Odeceixe ao outro miradouro, o qual havia sido 

apresentado aquando da reunião do projeto do Polis, se há alguma perspetiva de 

quando é que vai ser executado? ------------------------------------------------------ 

O Senhor Henrique Henriques referindo-se à prospeção de petróleo perguntou se 

teria de ser feito o estudo de avaliação ambiental para os furos, se há alguma 

previsão para a sua elaboração, se há mais alguma informação sobre esta 

situação? ------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à aplicação da Lei número cento e vinte e quatro barra noventa e 

seis, quanto à limpeza em volta das habitações e dos aglomerados populacionais, 

perguntou se os proprietários já as executaram e se o Município já desenvolveu 

algumas medidas para se substituir aos mesmos como está previsto na lei, no 

caso destes não a executarem? -------------------------------------------------------- 

A Senhora Anadá Gomes disse serem a favor da requalificação da escola da 

Carrapateira, não têm nada contra a uma requalificação do património 

arquitetónico, têm a curiosidade de saber qual o é o objetivo da mesma. ---------- 

O Senhor José Duarte disse que o Sr. Presidente da Câmara deveria dizer algo 

sobre a requalificação da Rua Vinte Cinco de abril em Aljezur, vê-se a obra a 

andar tão devagarinho, há quatro meses que se iniciou e por aquele andar 

chegaremos ao verão e ainda está a decorrer. --------------------------------------- 

O Senhor Emanuel Marreiros solicitou esclarecimento sobre o Mercado de Maria 

Vinagre porque a mesma está ao abandono e cheia de lixo, sabe que foi entregue 

a chave, quais as perspetivas e qual a solução que vão tomar. -------------------- 

A velha questão da avenida em Maria Vinagre, a construção de um passeio e a 

colocação de algumas lâmpadas, pelo menos, qual a situação e o que é que o 

Senhor Presidente da Câmara lá pensa fazer. -------------------------------------- 

Em relação à limpeza das matas não sabe qual é a perspetiva que o Senhor 

Presidente da Câmara tem, as pessoas têm a informação da lei, mas as soluções é 

que não têm, saber o que a câmara pensa disso, que tem que haver aqui uma 

alternativa. -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente felicitou e deu os parabéns ao Senhor Presidente da 

Câmara por ter dado início aos procedimentos para a construção do passadiço 

pedonal na ribeira de Aljezur. ---------------------------------------------------------  

A Senhora Lurdes Bento referindo-se à Unidade Móvel de Saúde solicitou que 

fosse prestada mais alguma informação mais concreta. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão do Sr. Vítor Vicente que 

tem a ver com a recuperação de festival do perceve, disse que têm feito essa 

discussão no seio da câmara da possibilidade de na época baixa ser feito um 

festival ligado aos produtos do mar, estas iniciativas para além de reforçarem o 

tecido empresarial e darem uma dinâmica muito grande e uma amostragem do 

que nós somos e reforçarem a nossa identidade. Do ponto de vista da logística 

são cada vez mais complexas ainda que muitos dos serviços cada vez mais se 

comprem fora, ainda fizeram e como o Senhor Vítor Vicente recordou, durante 

dois anos um que teve a ver com prazeres do mar. Os recursos humanos que 

tinham de alguma forma começaram  a  diminuir  e  não  continuaram  com este 
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festival, acha de todo o sentido voltar a discutir isto no seio do executivo. -------- 

Faz todo o sentido fazer nas Freguesias, que do ponto de vista das questões 

técnicas, financeiras, económicas, dos impostos, da legislação em vigor, 

nomeadamente iniciativas que tenham a ver com restauração e bebidas, etc., 

etc., são cada vez mais apertadas, como todos sabemos, ou seja, essas atividades 

quando deviam ser acarinhadas têm sido cada vez mais apertadas, mas ainda 

assim isso não é desculpa para não se fazer, recorda a feira do folar de Odeceixe 

que começou por uma iniciativa da junta de freguesia apoiada pela câmara 

municipal, é neste momento uma iniciativa da câmara municipal que é apoiada 

pela junta de freguesia. ----------------------------------------------------------------  

Relativamente ao passadiço da Praia de Odeceixe disse que o poderiam ter posto 

nas obras a executar, mas ainda não sabem como vai acontecer, ou seja, este 

projeto está neste momento no seio do Polis o qual foi prologado até trinta e um  

de dezembro de dois mil e dezoito e pode haver a possibilidade deste projeto ter 

fundos comunitários e ser executado ainda pelo Polis, o projeto passou 

inicialmente a ser da câmara municipal, estavam a pagar o projeto e passaram 

esse projeto para o Polis, o Polis está em consultas e estas levam sempre algum 

tempo e se ele não for feito no âmbito do Polis sê-lo-á depois no âmbito de 

concurso público a lançar pela câmara municipal de Aljezur. ---------------------- 

Em relação à validação do impacto ambiental para a exploração de petróleo 

disse que devem ser muito exigentes para que essa avaliação aconteça, o que 

aconteceu foi que o Ministro da Economia ou Secretário de Estado da Energia, 

passou isto para a Agência Portuguesa do Ambiente, não acreditando que este 

furo seja feito, sabendo-se que os juristas do Governo, nomeadamente, do 

Ministério da Economia e Secretaria de Estado da Energia terão dito que não 

podem, ainda que as câmaras tenham dado cinco pareceres desfavoráveis 

devidamente justificados do ponto de vista técnico, científico, político, 

ambiental, sobretudo de todos os pontos de vista e por muito válidos que de 

facto essas justificações sejam apesar de terem apenas um aspeto consultivo e 

não um aspeto vinculativo, mas que não acredita, era uma oportunidade única 

para o Governo de uma vez por todas descontinuar já a solução, mas outros 

valores se levantam e acredita que por uma questão de cautela o Governo ainda 

não o tenha feito por não estarem ainda reunidas as condições, porque se o fizer 

sabe qual é aposição das autarquias do Algarve, as associações empresariais, das 

populações e das plataformas. Se a avaliação de impacto ambiental estiver bem 

feita, pois ela desaconselhará, como é espectável, que este furo aconteça e então 

será o ponto final. --------------------------------------------------------------------- 

Em relação à questão dos incêndios ainda há questões técnicas por resolver, mas 

dizer que a câmara de Aljezur acompanha aquela que foi a posição da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque acham que o Governo de 

alguma forma aproveitou esta oportunidade para lavar as mãos em relação a 

esta matéria e quando diz lavar as mãos, diz responsabilizar as autarquias, mas 

quem está na base da pirâmide é quem mais sofre, o que se percebeu o ano 

passado é que falharam todos, quando diz falharam todos, falharam todos, 

seguramente os bombeiros não falharam, mas de uma forma genérica falharam 

todos, quando diz falharam todos, falhou o país por aquelas que têm sido as 

erradas políticas de ordenamento do território pelos sucessivos Governos há 

mais de quarenta anos, por uma desatenção em relação ao mundo rural e em 

relação ao interior, mas acima de tudo à descontinuação da agricultura, à falta 

de incentivo, à substituição da agricultura por práticas florestais de uma forma 

desregrada. ---------------------------------------------------------------------------- 

Não acompanha aquela que foi a intenção do Governo da forma como a fez, 

porque o fez  de uma forma unilateral, é que o Governo veio legislar o 
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famigerado artigo cento e cinquenta e três, a lei dizia que que as câmaras 

poderiam substituir-se aos proprietários, agora vem dizer que as câmaras se 

obrigam a si próprias a substituir-se aos proprietários, no fundo o que 

aconteceu toda a gente sabe, este ano não está em causa a forma como o 

Governo decidiu em relação a esta matéria, mas a forma como comunicou 

porque o ónus que está agora a ser colocado em cima das autarquias, agora de 

alguma forma o Governo já está a fazer diferente. Temos que ser responsáveis, se 

nós temos floresta, vegetação em volta de uma casa, temos que se ser 

responsáveis com aquilo que a lei consagra nesta matéria, aí não há nada de 

novo, o que há de novo é a de obrigarem as câmaras a substituírem-se aos 

particulares. ---------------------------------------------------------------------------- 

O que importa no final disto tudo, se acontecer alguma tragédia, que nenhum 

Presidente de Câmara pergunte ao Governo ou seja a quem for onde é que estava 

a frota de meios aéreos que estavam previstos a nível nacional, os autarcas não 

querem estar a perguntar isto ao Governo, como não querem que o Governo lhes 

pergunte porque é que não fizeram o seu trabalho de casa, estas coisas não se 

fazem na base do condicionar seja quem for, não se fazem na base do medo, 

fazem-se na base daquilo que é essencial que “Portugal sem fogos”, de uma forma 

séria sem andar a assustar, sem andar a impor àqueles que são mais fracos, 

digamos assim, aquilo que humanamente não é possível. --------------------------- 

O que vai acontecer depois de quinze de março, as Terras do Infante têm 

cadernos de encargos já preparados para a abertura de concursos para se 

substituírem aos proprietários que não limparem os seus terrenos e para 

tratarem de outra, essa sim da responsabilidade da câmara municipal, que tem 

a ver com as vias municipais e que tem a ver com os aglomerados urbanos. Nos 

aglomerados urbanos o que for baldio é da responsabilidade da câmara, o que 

for da câmara é da sua responsabilidade, admitindo que na defesa de alguns 

aglomerados urbanos tenham que intervir e as pessoas tenham que ser 

autuadas, têm de intervir, se for eucalipto têm de vender a madeira para ser 

ressarcidos e as pessoas terão de pagar as coimas, isso decorre do que está 

previsto da lei e é isso que farão, até quinze de março é a obrigatoriedade da 

limpeza pelos proprietários, a partir da qual a câmara começará a receber por 

parte da GNR autos que vão ser levantados aos proprietários, a câmara aplica as 

coimas e começa a calcular a número hectares para fazer esse concurso e 

lançará de imediato esse concurso através de ajuste direto, se for superior a 

setecentos e cinquenta mil euros tem que ter visto do Tribunal de Contas. ------- 

Relativamente aos aglomerados urbanos que são da responsabilidade da câmara 

municipal, vão fazê-lo de imediato, mas as pessoas têm até trinta de abril para o 

fazer, se o não fizerem a câmara irá intervir até trinta e um de maio, aqui 

também é a GNR que faz esta referenciação digamos assim, mas que depois é 

validade pela câmara municipal, no caso concreto de Aljezur pelo Comandante 

Operacional Municipal, por um técnico ambiental da câmara e por um técnico 

ambiental das Terras do Infante, olhado para aquele que é o documento base 

que é o Plano Intermunicipal da Defesa da Floresta, sendo que o Governo 

também nos distribuiu uns mapas de risco em relação a esta matéria. ------------ 

Relativamente à questão da requalificação da escola da Carrapateira disse que 

depois de requalificada há-se ser aquilo que a população da Carrapateira quiser, 

no fundo o que querem é requalificar a escola e depois com a Junta de Freguesia, 

porque foi esse o acordo que fizeram, ir junto da população e perguntar o que 

querem que vão lá fazer, de alguma forma trazer as pessoas à decisão. ----------- 

Sobre a Rua vinte e cinco de abril disse que é uma obra que está longe de estar a 

correr bem, já ultrapassou o prazo de execução, tendo dado entrada um pedido 

de exceção de prorrogação do prazo, a empresa está a ser manifestamente 
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incapaz produzir aquilo que devia produzir, tendo hoje mandado parar a obra 

porque foi verificado que o plano de segurança e saúde do empreiteiro e o seguro 

de acidentes de trabalho já tinha ultrapassado o prazo.  Já sugeriu ao dono da 

empresa que dissesse que se não fosse capaz, abandonasse a obra, para fazerem 

o mais depressa possível um novo concurso, só os poderão tirar de lá por 

incumprimento, não os podem retirar de uma forma unilateral porque eles 

podem recorrer para tribunal e a câmara ficar sujeita a pagar-lhes 

indeminizações. ------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao Mercado de Maria Vinagre há questões que têm que servir de janela 

de oportunidade para que algumas coisas aconteçam, não têm sido felizes 

naquele espaço, muito antes pelo contrário, partirão para uma nova hasta 

pública, mas se calhar condicionada a determinados requisitos que a câmara 

considere que sejam importantes para servir a localidade e não voltar a 

acontecer o mesmo, para não serem apanhados desprevenidos outra vez. -------- 

Relativamente à requalificação da avenida de Maria Vinagre referiu que durante 

o mês de março irão entrar em contato com a Junta de Freguesia de Rogil para 

fazer sessões de trabalho com a população para esta nos ajudar a construir o 

novo projeto, querem que seja um projeto participado e contruído com as 

pessoas, uma alternativa que não seja muito cara e não seja difícil em termos de 

parecer a obter das Estradas de Portugal. -------------------------------------------- 

Finalmente sobre a Unidade Móvel de Saúde informou que as candidaturas estão 

aprovadas, já foi escolhida a empresa fornecedora, estão a tratar a adjudicação 

da mesma, quando chegar vai integrar a Unidade de Cuidados na Comunidade 

que vai abrir brevemente, enquanto esta não chegar a câmara vai protocolar 

com o ACES a cedência de uma viatura para esta Unidade que vai ter uma série 

de valências e que no fundo é promover a saúde, aquilo que vai ser a função da 

Unidade Móvel de Saúde. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou se câmara vai substituir-se aos proprietários 

na limpeza, ou se esta substituição era nas casas que estão isoladas ou na 

floresta em si mesmo. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse nas manchas florestais a limpeza continua 

a ser da responsabilidade dos proprietários, onde a câmara vai intervir é em 

manchas florestais que estejam a menos de cem metros dos aglomerados 

populacionais, o outro tipo de intervenção é em todos os referenciais que forem 

reportados pelo ICNF ou pela GNR referentes a pessoas que incumpriram na 

limpeza dos seus terrenos em volta das casas ou que a proteção civil através da 

consulta ao Plano Intermunicipal da Floresta venha a identificar. ---------------- 

O Senhor Vítor Vicente em relação à escola da Carrapateira disse que em 

primeiro lugar deveria ser decidido o que lá se vai fazer, depois fazer a obra 

adaptada com aquilo pretende lá fazer, que se ouça a população tudo bem, mas 

ouvir primeiro e depois fazer a obra de acordo com esse fim. -------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse perceber a pertinência da sugestão do 

Senhor Vítor Vicente, mas intervenção naquela escola está subordinada ao plano 

dos centenários, porque a escola é dessa época e porque elas fazem parte de um 

determinado plano e estão defendidas por isso, vão intervir nos telhados, nas 

paredes interiores e divisórias, a obra tem que respeitar o plano dos centenários 

e tem que respeitar toda a traça que está erigida e já ela foi um bocado 

abastardada no seu alçado tardoz. --------------------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que como o Senhor Presidente da Câmara 

referiu a população vai ter um papel muito importante, a Junta de Freguesia já 

está a auscultá-la. Das últimas auscultações uma possível utilização daquele 

espaço poderá ser eventualmente ligado às crianças, porque a Carrapateira está 
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muito afastada da sede do concelho, havendo carências no acompanhamento 

das crianças fora da época escolar e no verão os pais trabalham. Poderá ser 

também um espaço polivalente multiusos, do vai ouvindo da população poderá 

haver coisas ligadas à educação, ao social, mas nada está decidido e essa 

auscultação vai continuar. ------------------------------------------------------------ 

A parte envolvente da escola também tem um projeto e pode ser um local para os 

séniores se encontrarem, está previsto colocarem lá umas máquinas para 

atividade física ou junto ao parque infantil. ---------------------------------------- 

Terminou dizendo que foram oferecidas duas bibliotecas, uma pelos familiares 

da antiga professora daquela escola e uma outra que já está à guarda da junta 

de freguesia, haverão de encontrar uma forma para que aquele edifício seja 

virado para a população. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que não se devia de esquecer a escola da Bordeira. -- 

O Senhor José Francisco Estevão disse quando se encetou o processo da escola da 

Carrapateira, a da Bordeira ainda não estava assumida pela câmara. ------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse a escola da Bordeira só foi recuperada 

para a posse da câmara municipal no ano passado e terá de ser requalificada 

também, mas agora a prioridade é a da Carrapateira, referindo que em paralelo 

com a escola da Bordeira, há uma obra que foi feita pela junta que é 

recuperação da fonte. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que neste mandato várias coisas se 

fizeram na Freguesia da Bordeira que a junta administrou diretamente com o 

apoio financeiro da câmara e também com o apoio logístico em muitos 

momentos pela câmara municipal, o parque de estacionamento na Urbanização 

dos Arneiros, a iluminação da igreja e fortaleza da Carrapateira, instalação de 

uma sala de aulas na escola da Vilarinha do tempo de Estado Novo que irá 

começar a funcionar muito brevemente, um pequeno miradouro na Bordeira um 

muro de suporte e um acesso a uma fonte antiga da Bordeira, calcetaram-se 

duas ruas na Carrapateira, duas travessas, a colocação de sinalética direcional 

na Bordeira e Carrapateira que permitiu que os monumentos tenham um 

pequeno painel histórico explicativo, há ideias para o futuro que irão ser 

desenvolvidas ao longo do mandato. ------------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques discordou do que foi  referido pelo Senhor 

Presidente em relação ao que já foi feito pelo Governo em relação às faixas de 

gestão de combustível nestes últimos três ou quatro meses a nível nacional, na 

sua freguesia e nos concelhos vizinhos viram isso, nunca tinha acontecido e as 

pessoas estão preocupadas com isso, há pessoas que querem que Presidente da 

Junta ou o Comandante dos Bombeiros vá ver, todos municípios fizeram 

prospetos a informar as populações com o que deve ser feito, o Governo fez 

algumas alterações às leis de dois mil e seis, fez muito bem, melhor do não fazer 

é fazer, não sabendo qual seria a melhor alternativa para estas soluções que o 

Governo tem estado a impor aos particulares e aos municípios, não sabe o que 

vai acontecer a seguir, mas pessoas estão a fazer, os municípios irão fazer. ------ 

O Senhor Emanuel Marreiros disse que relativamente aos fogos é lei e lei e 

impõe-se, mas alternativas não há nenhuma, o Senhor Presidente da Câmara 

apoia as queimas, mas queima também o terreno, dando como exemplo quando 

se limpa um pinhal a onde é que se vai queimar, dentro do pinhal não se pode, 

têm de se abater alguns pinheiros para criar um espaço para queimar, não 

entende qual  é a estratégia da limpeza, destrocar não pode, não é explicito não 

se compreende. ------------------------------------------------------------------------- 

No bairro de Maria Vinagre existem ainda lotes e alguns encontram-se à venda, 

não era para haver um prazo de construção quem os adquiriu? ------------------- 
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O que se pensa fazer em Aljezur para trazer mais empresas, se há alguma 

estratégia, algum desenvolvimento para a vinda de mais empresas? -------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse não estar em desacordo com o disse o 

Senhor Henrique Henriques, se ele fosse Presidente de Câmara não pensaria da 

mesma forma que enquanto Presidente de Junta, mas é de salutar que ambos 

possam discordar, o que foi dito é verdade porque a câmara vai fazer o trabalho. 

A forma como se comunicou às populações se calhar agora é que começou a ser a 

certa, as pessoas intervêm e querem que se vá ver e isso não invalida nada do 

que acha que foi um erro por parte do Governo, mas aí estão em desacordo. ----- 

Relativamente à venda de lotes em Maria Vinagre só admite que um ou outro 

lote passa estar à venda se o mesmo foi alvo de uma permuta, se foi de entrega 

por concurso, a câmara já deveria ter exercido o direito de regresso e isso os 

serviços informam, uma permuta escapa ao regulamento e permite que possa ser 

vendido. ---------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à vinda de mais empresas para aumentar tecido empresarial no 

município, disse que somos a realidade que somos à nossa maneira, à nossa 

escala, à nossa capacidade, estão preocupados com isso, do ponto de vista dos 

incentivos, não têm derramas sobre as empresas, ficam e estão à mercê do que 

iniciativa privada pretenda fazer em termos de investimentos. -------------------- 

O Senhor José Oliveira perguntou qual a posição da câmara na limpeza dos 

terrenos que é proprietária. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse a câmara deve dar o exemplo que é limpá-

los. -------------------------------------------------------------------------------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
FIXAÇÃO DA TAXA PARA CONCESSÃO DE GAVETÕES E OSSÁRIOS DO 

CEMITÉRIO DE ALJEZUR: ------------------------------------------------------------ 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte e sete de dezembro de dois mil e dezassete, foi dispensada a sua 

leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os 

membros da Assembleia, a qual fica arquivada em pasta própria. ----------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, a Assembleia 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação da taxa para 

concessão de gavetões e ossário no Cemitério de Aljezur. --------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS - PPI: --------------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de catorze de fevereiro de dois mil e dezoito, que acompanhada o 

respetivo documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, a qual fica 

arquivada em pasta própria. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara que disse foi um lapso verificado na proposta do 

orçamento, podiam fazer esta obra por outra rúbrica, mas acharam que devia 

ficar como ampliação do cemitério de Aljezur e vão continuar a fazer obras no 

mesmo, nomeadamente, com a construção de mais ossários e gavetões, algo que 

está a ser bem acolhido por parte da população. ------------------------------------ 

O Senhor José Duarte perguntou se neste momento já existem gavetões? --------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a iniciativa da construção dos 

gavetões começou na Freguesia do Rogil, o que na altura achou interessante, 

verificando que cada vez há menos pessoas que ou são cremadas ou não 

pretendem ir à terra e optam por esta forma, achando que é uma forma que está 
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a funcionar e não ocupa muito espaço nos cemitérios e é uma outra forma de 

enfrentar a morte. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que se falou em crematórios, esta era uma boa 

iniciativa para o concelho, há cada vez mais mortos em relação ao número de 

nascimentos, e que, no Algarve não há nenhum, as pessoas têm que começar a 

pensar nisso, não faz sentido que não haja um no Algarve. ------------------------ 

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira revisão 

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

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO PARA INTEGRAR O 

CONSELHO DA COMUNIDADE DO ACES ALGARVE II – BARLAVENTO: --------- 

Presente à reunião o ofício número duzentos e setenta e seis de vinte e dois de 

fevereiro de dois mil e dezoito, do ACES Algarve II – Barlavento, foi dispensada a 

sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido entregue a todos os membros da 

Assembleia no início da sessão, o qual fica arquivada em pasta própria. ---------- 

A Senhora Maria Emília Rosendo disse que o Partido Socialista propunha para 

ser designada a Senhora Vereadora Fátima Neto. ----------------------------------- 

A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezanove 

votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 

seguinte votação: ---------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor – dezassete. ------------------------------------------------------------- 

Votos brancos – dois. ------------------------------------------------------------------ 

Assim, foi designado para integrar o Conselho da Comunidade do ACES Algarve 

II – Barlavento em representação do município de Aljezur, a Senhora Vereadora 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva. –-------------------------------------- 
 

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 maioria, com o 

voto contra do membro José Cavaco, aprovar a ata em minuta. -------------------  
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: -------------------------- 

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com exceção 

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 vinte e cinco minutos do 

dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, 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. --------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 



 

 

 
Sessão de 28/02/2018 

 
 

17 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


