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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2018 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de setembro de 2018 

INÍCIO: 21:04 horas 

ENCERRAMENTO: 23:43 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, José Maria da 

Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José 

Fernando Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José António 

Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, José 

Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Carlos Manuel Rosa Vieira substituído por António Ângelo Candeias dos Santos 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin substituído por Américo Martins de Novais 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente substituído por Eva Loureiro Cardoso Neto 

 

 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO, no momento 

indicado nesta Ata: 

Anadá de Filipitsch Gomes 
 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, 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 totalidade/maioria dos 

membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 

aberta a sessão pelas 21:04 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: -------------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Carlos Manuel da Rosa Vieira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, o qual apresentou e-mail datado 

de vinte de setembro de dois mil e dezoito, informando a devida ausência do 

concelho, por motivos pessoais, sendo substituído pelo Senhor António Ângelo 

Candeias dos Santos, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Odeceixe, que depois 

de verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar 

na assembleia. ------------------------------------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, a qual apresentou e-mail datado de vinte e sete de setembro de dois mil 

e dezoito, informando a devida ausência do concelho, por motivos pessoais, pelo 

que, nos termos dos artigos septuagésimo-oitavo e septuagésimo-nono, da Lei 

cento e sessenta cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído 

pelo elemento a seguir na lista de candidatos da lista de Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT), Américo Martins de Novais, que depois de verificada a 

identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar na assembleia. 

Não compareceu à presente sessão o membro Vítor Manuel da Encarnação 

Vicente, o qual apresentou e-mail datado de vinte e sete de setembro de dois mil 

e dezoito, informando a devida ausência do concelho, por motivos pessoais, pelo 

que, nos termos dos artigos septuagésimo-oitavo e septuagésimo-nono, da Lei 

cento e sessenta cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído 

pelo elemento a seguir na lista de candidatos da lista de Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT), Eva Loureiro Cardoso Neto, que depois de verificada a 

identidade e legitimidade da cidadã, a mesma tomou  o  seu lugar na assembleia.   

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 

Um ponto um - Aprovação da ata da sessão anterior. ------------------------------ 

Um ponto dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ----------- 

Um ponto rês - Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ----------------- 

DOIS - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------- 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

Três ponto um - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto dois - Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, 

Odeceixe e Rogil. ----------------------------------------------------------------------- 

Três ponto três - Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação da taxa a pagar em 

dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------- 

Três ponto quatro - Lei das Finanças Locais – Participação variável no IRS. ------

Três ponto cinco - Designação de um cidadão eleitor para integrar a Modalidade 

Alargada da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur. --------------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM 

APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte  e  nove de junho de 
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dois mil e dezoito, 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 os membros José Hugo 

Tomás Ferreira, José de Oliveira Cavaco, José Francisco da Conceição Estevão, 

António Ângelo Candeias dos Santos e Eva Loureiro Cardoso Neto, por não terem 

estado presentes na sessão. ----------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------

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

– de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, e-mail de cinco de 

julho de dois mil e dezoito, informado que a nova presidente da Comissão é Rita 

Fernandes, representante do Município de Aljezur e o secretário, José Hugo 

Tomás, representante do Ministério da Educação. ---------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, informação interna número seis mil 

quinhentos e vinte e seis, de dezassete de junho de dois mil e dezoito, referente a 

compromissos plurianuais assumidos pela Câmara Municipal ao abrigo da 

autorização prévia genérica de compromissos plurianuais para o ano de dois mil 

e dezoito. ------------------------------------------------------------------------------- 

– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número cento e oitenta e um, de 

trinta e um de julho de dois mil e dezoito, enviando moção sobre “Prospeção e 

exploração de hidrocarbonetos na Costa Vicentina”. --------------------------------

– de Ministro da Administração Interna, ofício número seis mil novecentos e 

quarenta e sete, de trinta de agosto de dois mil e dezoito, informado que a 

adesão dos municípios à transferência de novas competências aprovada pela Lei 

número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, só se poderá 

efetivar após a publicação dos diplomas setoriais respetivos. ---------------------- 

– de Sindicato dos Professores da Zona Sul - Faro, e-mail de quatro de setembro 

de dois mil e dezoito, enviando apelo da FENPOF, sobre a Lei número cinquenta 

barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto. ------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, entrada número oito mil e oitenta, de vinte 

sete de agosto de dois mil e dezoito, enviando e-mail do Secretário de Estado das 

Autarquias Locais, de vinte e sete de agosto de dois mil e dezoito, sobre a Lei 

Quadro da Decentralização; Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de 

dezasseis de agosto, artigo quarto, número dois. ------------------------------------ 

– de Departamento de Saúde Pública e Planeamento da Administração Regional 

de Saúde do Algarve, enviado ata da reunião do Plano Local de Saúde do 

Barlavento Algarvio dois mil e dezassete – dois mil e vinte. ------------------------- 

– de Partnerschaftskomitee Kurnach e.V., carta de trinta e de agosto de dois mil 

e dezoito, informando sobre intercâmbio de interesses culturais e económicos e 

de um contato vivo entre todos os grupos de cidadãos, especialmente entre os 

jovens e os idosos, as famílias e os filhos e os alunos das escolas, contribuindo 

para uma amizade duradoura entre os habitantes das duas comunidades, no 

âmbito da geminação existente entre Kürnach e Aljezur. --------------------------- 

– de Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur, 

ofício número cento e setenta e seis, de dez de setembro de dois mil e dezoito, 

informando que continua a receber queixas e fotos sobre o abandono do Ribãt 

da Arrifana. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

setembro de dois mil e dezoito, enviado resposta à pergunta sobre a resolução de 

problemas na Escola EBI/JI de Aljezur. -----------------------------------------------
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– de Associação Nacional   de Assembleias Municipais, e-mail   de catorze de 

setembro de dois mil e dezoito, enviando declaração pública e análise da ANAM.  

– de Ricardo Góis Martins, e-mail de vinte e um setembro de dois mil e dezoito, 

enviando para conhecimento exposição sobre Procedimento Concursal Comum 

CTFPTI – Proteção Civil – Exclusão de candidatura. --------------------------------- 

– de Assembleia Municipal de Lagos, circular número duzentos e sessenta e nove, 

de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, enviando a moção “Não 

podemos desistir de litar pela relocalização do Hospital de Lagos”. ---------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse ter gostado da moção da Assembleia Municipal 

de Odemira que contestou não ser necessário realizar um estudo de impacto 

ambiental para o furo planeado ao largo de Aljezur. ------------------------------- 

A Senhora Eva Neto disse que sendo o Ribãt um monumento nacional que se está 

a degradar lamentavelmente a olhos vistos e devendo nós preservar o 

património arqueológico que temos no nosso Concelho, perguntou o que é que a 

câmara municipal pretende fazer para conservar condignamente o espaço? ----- 

Relativamente ao e-mail enviado pelo Senhor Ricardo Góis Martins referente a 

um concurso que decorreu, perguntando o porquê de não terem sido admitidos 

diferentes cursos de licenciatura na área a proteção civil e ter apenas sido 

escolhido uma única licenciatura, se em termos de legislação que dá suporte aos 

concursos, quem de direito cumpriu a legislação que rege estas matérias? -------- 

A Senhora Lurdes Bento em relação ao e-mail da CPCJ de Aljezur, perguntou se a 

Presidente da mesma, Rita Fernandes, é a funcionária que trabalha no 

Município de Aljezur. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Oliveira disse que na última sessão falou-se da feira e do mercado 

mensal e dos problemas que houve, porque havia proprietários que pretendiam 

ser ressarcidos pela ocupação do espaço, se houve contactos, se há um sítio novo 

para a realização da feira e dos mercados? ------------------------------------------ 

O Senhor Johannes Schydlo relativamente à carta recebida de Kürnach 

perguntou qual o estado da geminação e se vai avançar mais, se há contactos e 

quais são as ideias do Concelho? ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Cavaco perguntou ao Senhor Presidente da Câmara quando é que 

começa a andar o Vale da Telha? O anterior Presidente da Câmara enquanto 

exerceu funções teve sempre o Vale da Telha nas mãos, nos últimos anos andou 

muito animado porque aquilo estava a andar porque havia um Senhor que 

pagava projeto, acabou por adiar por mais dois anos o Vale da Telha, havendo 

um Decreto que ainda está em vigor do engenheiro Guterres, no tempo do 

Senhor Presidente Sampaio, que praticamente abre a legalidade do andamento 

daquilo e até passa para o Presidente da Câmara a função de rebocar o assunto 

junto das autoridades, principalmente do Ambiente e não se compreende os 

adiamentos consecutivos que está a ter, parece que é um assunto que se 

eternizou. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Américo Novais sugeriu que a informação financeira fosse enviada 

antes das sessões por forma a puderem analisá-la, verifica-se a existência de um 

saldo de tesouraria que ronda os três milhões e trezentos mil euros, gostando de 

ouvir o Senhor Presidente da Câmara sobre isto, o porquê destas coisas, quando 

uma série de obras que são precisas ser feitas, se elas estão em curso e se isto que 

está aqui previsto para fazer face e a essas despesas?  ------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que a informação financeira veio pela 

primeira vez na sessão anterior, ainda que obrigatória já há alguns anos, desta 

vez o Senhor Presidente da Câmara não a conseguiu enviar junto à informação 

que faz à assembleia, que a irá justificar, é bom congratularmo-nos pela 

primeira vez termos este tipo de informação que não tínhamos até aqui. --------- 
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Relativamente à carta sobre a geminação, entende que devíamos analisar com 

mais tempo e numa próxima sessão o Senhor Presidente da Câmara poderá dar 

alguma informação sobre o que se pensa fazer, qual o objetivo e qual o futuro 

que está previsto para essa geminação. ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão do Ribãt, monumento 

nacional, disse que o mesmo é responsabilidade do Ministério da Cultura, a 

câmara municipal quando se deu o achado foi investindo ano após ano num 

achado que se veio revelar num dos melhores e mais importantes achados de 

Portugal e da Península Ibérica, a verdade é que estamos a falar de um achado 

numa propriedade privada e a câmara municipal de Aljezur aos longo dos anos 

não conseguiu resolver esta questão, ainda entrou  em negociação com o 

proprietário deste terreno, a verdade é que nunca chegou a bom senso, o atual 

Ministro veio também a Aljezur a uma reunião com a câmara Municipal e a 

visitar o Ribãt e mais uma vez foi discutida a questão da propriedade e está 

ainda o Ministério a estudar como é que pode fazer, se compra, se expropria, já 

se passou um ano e não há uma reposta efetiva sobre aquela matéria. ------------ 
 

A SENHORA ANADÁ DE FILIPITSCH GOMES PASSOU A FAZER PARTE DOS 

TRABALHOS ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação às condições em que o 

Ribãt hoje se encontra, já tinha falado com o Presidente da Associação de Defesa 

do Património, de a seguir ao verão se fazer uma visita no Ribãt e o que podemos 

fazer de imediato para minimizar o estado em que o Ribãt está, está ao 

abandono, há uma rede que foi colocada com um financiamento da Caixa 

Agrícola mas que devido à ação do mar não há nada que resista e aquela rede 

que era provisória está completamente destruída, está é a situação, continuar a 

insistir com o Ministério da Cultura para que se encontre uma solução e resolver 

a questão propriedade e dar passos concretos para o que se vai lá fazer. ---------- 

Há uma série de competências para as autarquias e parece que em que termos de 

cultura querem passar o castelo para alçada da câmara municipal e não se falou 

no Ribãt, porque o mesmo ainda não é propriedade do Estado, com pena sua. --- 

Relativamente ao concurso de pessoal para técnico superior de proteção civil, 

disse que essa reclamação também foi recebida pela câmara, foi encaminha para 

o presidente do júri para ser analisada, não sabe se pessoa terá ou não razão, 

aguardar pela resposta do presidente do júri e depois a câmara decidirá o que 

vai fazer. -------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à Presidente da CPCJ disse que é pessoa que estamos a falar. --------- 

Quanto à questão do mercado e da feira disse que queria que em setembro já 

não fosse naquele local, mas não foi possível, a perspetiva é que em outubro já 

aconteça no novo local, apesar de não ter as melhores condições. Sobre o terreno 

o Vereador António Carvalho falou com a família em causa, mas não se 

conseguiu arranjar agenda para uma conversa, o que se pretende é dar passos 

concretos para que mude de local. ---------------------------------------------------- 

Sobre a geminação com Kürnach disse que a mesma existe há muitos anos, teve 

uma expressão no início considerável, havia troca de visitas, etc., sendo que a 

última visita foi o ano passado e falou-se de quais são as pontes, se vale a pena 

manter a geminação, valerá a pena aprofundar estudar ou se passa por uma 

mera troca de visitas, essa é uma responsabilidade. --------------------------------- 

Quanto à questão do Vale da Telha disse que não sendo desconhecedor do 

processo, não estava era rotinado com o mesmo, o que não lhe retira nenhuma 

responsabilidade, fizeram uma reunião com a Biodesign e com o gabinete de 

advogados que acompanha o processo, com os Vereadores a tempo inteiro, com o 

Diretor de Departamento, o doutor Mendes de Morais, jurista da câmara e os 
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nossos arquitetos, em que esteve presente o proprietário do Vale da Telha. Todos 

queremos este plano concluído, não será o documento perfeito, mas será o 

possível, se vai recolher parecer positivo de todas entidades? Não. Era 

importante ter todos os pareceres positivos, se isso é impeditivo para aprovar o 

plano? Não será, mas haja coragem política para o fazer, para o Presidente da 

Câmara era melhor ter o plano aprovado com todos os pareceres positivos, 

porque o Estado Central também tem a sua responsabilidade e com o plano 

aprovado com todos os pareceres positivos tem  mais capacidade de chegar junto 

do Ministro do Ambiente e lhe dizer que quer mais dinheiro para o Vale da 

Telha, não tendo todos os pareceres positivos não quer dizer que não tenha que 

haver uma solução. -------------------------------------------------------------------- 

Paralelamente a esta situação estão a trabalhar com algumas licenças que estão 

por emitir, para além de toda a questão em termos administrativos, ficou 

parada uma série de licenças de utilização. ------------------------------------------ 

Sobre a informação do Presidente referiu que esta deve conter também a 

informação financeira da autarquia como referiu na última sessão, não veio, 

pede desculpa, vai tentar corrigir. ---------------------------------------------------- 

O valor dos três milhões na conta é verdade, uma câmara em condições 

financeiras não é isso, tem a ver com as obras que tinham pensado em colocar 

em marcha, mas também é uma almofada que permite ir gerindo, não é isso que 

pretendem, têm projetos a andar, nomeadamente do mercado municipal e 

lançar projeto da Escola C+S para transformá-la na nova câmara municipal e 

outros projetos que têm e também, há uma boa capacidade de endividamento. A 

câmara vai também que decidir uma almofada financeira para investir no Vale 

da Telha, tem que definir o investimento que vai proporcionar num período de 

cerca de dez anos, qual a verba anual a investir no Vale da Telha e isso vai ter 

que ser decidido e definido. ------------------------------------------------------------ 
A Senhora Lurdes Bento disse ter reparado que na Rua Vinte e Cinco de Abril 

existem umas floreiras que estão ao abandono o que dá uma imagem de desleixo, 

que se deviam manter preservadas dando uma imagem mais bonita à nossa vila.  

O Senhor José Duarte perguntou sobre o ponto de situação da obra na Rua Vinte 

e Cinco de Abril. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Johannes Schydlo disse que em conversa com o guarda Bento da GNR 

este lhe disse que havia muitos furtos em carros nas praias e que era bom 

colocar uma placa avisando que não se deve deixar coisas valiosas à vista dentro 

dos carros. Ele agradecia que fosse colocado um ecoponto no novo parque 

infantil da Igreja Nova. Falou-lhe também numa biblioteca porque ele gosta de 

ler e que faz mesmo falta uma biblioteca em Aljezur. Disse também que a 

câmara devia fazer uma intervenção da Ribeira de Aljezur para limpar o lixo. --- 

O Senhor José Francisco Estevão referiu a necessidade de encontrar uma forma 

de resolver o ordenamento do caravanismo porque na Freguesia da Bordeira é 

uma situação quase incontrolável, porque nos meses julho, agosto e setembro é 

muito difícil lidar com aquilo, as soluções são muito difíceis, se houvesse parques 

de caravanismo talvez as autoridades tivessem mais capacidade de atuar, tendo 

em conta os dejetos que deixam à volta do locais onde estacionam, na Praia da 

Bordeira e na Praia do Amado é um coisa complicada. ------------------------------ 

Reafirmou a necessidade de se avançar com a obra do edifício da escola da 

Carrapateira que se arrasta há muitos anos, porque é um equipamento social 

que faz muita falta à aldeia e está em degradação permanente. -------------------

O Senhor José Cavaco em relação ao Vale da Telha disse que aquele Decreto do 

então Primeiro-Ministro Guterres dizia que quem devia andar com o processo 

era a câmara municipal e que dependeria das autoridades do ambiente, mas  
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sendo Primeiro-Ministro a falar não se perceberia que houvesse algumas 

dificuldades nos Secretários de Estado ou Ministros, porque o Decreto resolveria 

isso tudo. ------------------------------------------------------------------------------- 

De qualquer maneira, há outros grandes problemas como a Estrada Nacional 

Cento e Vinte que não está a suportar o tráfego que existe no verão, pondo até 

em risco alguém que tenha uma doença grave e que tenha de se deslocar de 

Odeceixe ao Hospital do Barlavento, isso é problema que a câmara tem de ter 

algum cuidado e fazer uma certa pressão para resolvê-lo. -------------------------- 

Estamos numa situação muito boa porque temos de começar a pedir 

contrapartidas por furo estar garantido e não há maneira de ninguém conseguir 

convencer o Primeiro-Ministro que o furo não se fará, então voltavam para 

contrapartidas para o furo que ameaça as nossas praias. -------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara não estava isolado, Sines, Odemira, Aljezur, Vila 

do Bispo, Lagos e Portimão é tudo socialista o Senhor Primeiro Ministro há-de 

ouvi-los, são lá do grupo, tem a obrigação de os ouvir para resolver este 

problema. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques em relação à segurança das praias disse que 

apesar de não ter acabado o verão e não ser competência direta do Município 

assegurar os nadadores salvadores nessas praias, mas sabem como estamos a 

nível de nadadores salvadores nas principais praias. ------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse ter feito chegar à câmara um caso de saúde 

pública na Igreja Nova de um quintal que tem muito lixo de um cão que vive 

numas condições muito precárias, perguntado de se já foram tomadas algumas 

por parte de quem de direito para minimizar aquele problema. -------------------- 

O Senhor José Oliveira perguntou se já existe algum plano ou há estudos para a 

implementação da ciclovia e como ter acesso a essa informação. ------------------ 

O Senhor António Ângelo perguntou sobre a situação do programa POLIS na 

Praia de Odeceixe, visto haver a intensão do Governo em extingui-lo até ao final 

do ano, se está previsto ou não a execução de obra até ao final do ano? ---------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que as floreiras na altura em foram 

colocadas foi como compromisso que cada entidade comercial ficava responsável 

pela sua o que não foi possível, a câmara tinha duas pessoas que tratavam delas, 

com o recrutamento de novos funcionários verão se é possível. -------------------- 

A questão dos roubos nas praias não é nova, já foi discutido entre a câmara 

municipal e o comando da GNR se se deveria colocar umas placas e chegou-se à 

conclusão que não seria bom, mas uns folhetos que alertassem algumas regras, 

não só dos furtos, mas de utilização das praias. Também há o problema que tem 

a ver com a redução do número efetivos por parte da GNR que este ano foi 

notório. Na conversa que teve com a Senhora Secretária de Estado e com o 

Comandante Distrital isso foi confirmado por eles, os efetivos da GNR em Aljezur 

e Odeceixe diminuíram com a saída de alguns elementos para o GIPS e outra 

situação complicada que tem a ver com os meios de transporte, se isso foi a 

causa dos roubos, não, em Odeceixe diminuiu depois que começou a haver algum 

policiamento a cavalo. ----------------------------------------------------------------- 

Em relação à colocação de um ecoponto, disse que a ALGAR deverá instalar no 

final do verão mais dez ecopontos e irão verificar essa possibilidade, havendo 

ecopontos que não estão muito longe daquele local. Referiu que no contrato com 

ALGAR o que estava previsto era um ecoponto por cada mil e quinhentos 

habitantes, o que corresponderia a doze ecopontos e neste momento deverão ser 

sessenta ecopontos no Concelho e querem mais. ------------------------------------- 

Quanto há questão da biblioteca, numa entrevista dada a um jornal onde num 

contexto que lhe foi colocado afirmou que era interessante, mas neste momento 
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não era de facto a prioridade, há cerca de vinte anos a câmara municipal teve 

aprovado na Rede Nacional de Bibliotecas uma candidatura que suportava 

cinquenta por cento para a sua construção.  Existe uma biblioteca da Rede 

Nacional de Bibliotecas no Concelho que é a da Escola e que serve o público, 

podendo é não estar bem divulgada, acredita que possam haver mais pessoas 

interessadas em ler, mas as novas tecnologias também vieram tirar um bocado 

esta questão da biblioteca, a Associação de Património tem uma biblioteca 

direcionada para questão do património, a Junta de Freguesia de Odeceixe tem 

um bom espaço de leitura com algumas dificuldades em estar aberta. Hoje em 

dia uma biblioteca para fazer parte de Rede Nacional de Bibliotecas tem uma 

série de exigências que só em termos de pessoal é incomportável. Deve-se fazer a 

divulgação das existentes e porque não, se criar mais alguns espaços de leitura, 

por aí seria interessante. -------------------------------------------------------------- 

Em relação ao caravanismo informou que a Freguesia de Bordeira vai ter o 

primeiro equipamento do Concelho de Aljezur que vai receber trinta e nove 

autocaravanas, na zona do Tramelo, o que não é suficiente. Dizer que esta é uma 

preocupação de têm tido ao longo do tempo, o que não é fácil com a lei que 

temos. O Vereador António Carvalho visitou alguns equipamentos que são 

instalados nalguns locais para tentar conter essa situação. Irá ter em breve uma 

reunião com a Presidente do ICNF e o Presidente da Região de Turismo do 

Algarve para discutir outra vez esse tema, porque há uns anos atrás foi 

constituído um grupo de trabalho liderado pela CCDR Algarve para criar um 

regulamento para construção desse tipo de equipamentos, criar uma rede desse 

tipo de equipamentos. A verdade é que algumas intenções que têm surgido no 

nosso Concelho têm sido chumbadas e esta é primeira que chega ao processo 

final, é um equipamento mínimo, mas é um sinal, algumas entidades devem 

olhar isto de outra maneira e é isso que nessa reunião vai tentar sensibilizar 

estas entidades porque este ano foram atingidos limites muito complicados. 

Enquanto não houver meia dúzia de infraestruturas destas que não serão 

suficientes no pico do verão, mas que servia para que as autoridades pudessem 

atuar de maneira mais efetiva. O Plano do Parque Natural não permite a 

pernoita no Parque Natural, mas temos problemas nalguns locais, esperando 

que este seja o primeiro de alguns que possam surgir a seguir. Devemos ter 

segmentos de mercado e esse pode ser um mercado importante, mas cumprindo 

regas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a Escola da Carrapateira disse que por vontade da câmara e da junta já 

estaria feito, têm tido alguns problemas, algumas vezes por culpa da câmara ou 

da junta de Bordeira, haverão de chegar a bom porto com esse projeto e com a 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à intervenção do Senhor José Cavaco sobre o Vale da Telha e 

algumas questões que o preocupam e nos preocupam a todos, Estrada Nacional, 

contrapartidas pelo furo, todos o mesmo partido, ponte do Areeiro a qual foi 

considerada em termos de investimento há três anos atrás pela Infraestruturas 

de Portugal como uma das obras prioritárias para o Algarve e que chegou a 

estar previsto o seu início e não foi, tendo questionado há cerca de uma ou duas 

semanas o Presidente das Infraestruturas de Portugal e que deu conhecimento 

ao Secretário de Estado desta área sobre essa situação, a qual ainda não teve 

resposta, mas que numa visita ao Concelho de algumas pessoas ligadas à 

Infraestruturas de Portugal lhe informaram que estaria para breve. Sobre a IC 

quatro, a melhoria da EN, disse que não poderia estar mais de acordo com o 

Senhor José Cavaco, é uma necessidade, se estas câmaras podem influenciar, 

acha que devem poder tentar influenciar. Sabe que chegou ao partido Socialista 

a  recomendação do IC quatro, todas  as forças com representação na câmara ou 
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na assembleia devem fazer essa pressão. --------------------------------------------- 

Sobre o que é a variante de Aljezur, lembrou que as Infraestruturas de Portugal 

há uns anos atrás iniciou o  processo para o projeto do traçado junto há várzea, 

ainda se chegaram a fazer sondagens, o edital para passar a projeto ainda foi 

publicado e ficou por aí, recordando que a opinião não tem que ser unânime, 

devemos saber qual é a alternativa que queremos ou que devemos lutar e cada 

um assuma qual é o papel que quer ter nisto, achando que enquanto não haver 

alternativa para tirar o trânsito da Vila, por muitas intervenções que se façam 

não se consegue dar alguma qualidade aquela zona. -------------------------------- 

Quanto à segurança das praias na época balnear, informou que o Vereador 

António Carvalho teve uma reunião com os concessionários para perceber o 

ponto da situação, estando a época balnear definida até final de setembro, 

pensando que algumas concessões irão se manter. Vale dos Homens e Adegas 

este ano conseguiram colocar nadadores-salvadores por um mês, em termos de 

disponibilidade de nadadores-salvadores em sido complicadíssimo e essa é a 

realidade e a lei como está torna esse problema ainda mais acrescido. ------------ 

Em relação à situação de saúde pública na Igreja Nova ainda não foi feita a 

intervenção, prevendo que na próxima semana irá ser feita. ----------------------- 

Relativamente à obra de requalificação da Rua Vinte e Cinco de Abril, disse que o 

empreiteiro foi novamente notificado para verem que não havia mais nada a 

fazer, a equipa projetista está a efetuar o apuramento do que dever ser colocado 

no caderno de encargos, fazer uma nova avaliação em termos de valores, se a 

obra for lançada pelo mesmo valor não deve vir nenhuma empresa à mesma. Já 

existindo o parecer das Infraestruturas de Portugal acerca do pontão pedonal, 

vão tentar que as duas obras sejam lançadas em simultâneo para ver se tem 

mais alguma expressão financeira para que possam vir mais algumas empresas a 

concurso, a indicação que deu ao Diretor de Departamento e aos serviços é que 

obra tem de estar concluída em maio do próximo ano. ----------------------------- 

Em relação à limpeza da ribeira disse que foi lançado um concurso onde foram 

convidadas quatro empresas, sendo que só uma respondeu a dizer que não podia 

executar a obra, está a ser refeito o caderno de encargos para lançar novo 

concurso contatando algumas empresas para virem ao local para ver se 

conseguem fazer a limpeza da ribeira. ----------------------------------------------- 

Na próxima segunda-feira vai haver uma reunião para decisão do encerramento 

da Sociedade POLIS, há alguns projetos que têm de ser terminados, há passadiço 

de Odeceixe, a intervenção no porto de pesca da Arrifana e os pontões que estão 

partidos na Carrapateira há uma série de anos, o que transmitiu à Senhora 

Secretária de Estado numa visita que esta fez a Odemira é que não concordava 

que se encerre o POLIS sem que se tenha esgotado o dinheiro nas obras que tem 

a executar, a qual disse que estava uma decisão tomada, o que disseram é que se 

acontecer o mesmo aos outros POLIS do país têm que acatar, se não acontecer 

têm que contestar e é isso que irão fazer sobre esta matéria. ----------------------- 

Sobre a ecovias e ciclovias disse que o projeto foi entregue, o projeto cifra em 

cerca de dois milhões de euros, o mesmo não veio em condições de lançar a obra, 

estão com o Município de Vila do Bispo a estudar e a refazer todo o projeto das 

ciclovias porque têm uma candidatura em conjunto, crendo que podem dar a 

volta ao projeto para lançá-lo a concurso. ------------------------------------------- 

Ainda em relação ao encerramento do POLIS na Praia de Odeceixe disse que, pelo 

menos, deixem os projetos feitos para que as entidades que têm competência 

naquela matéria os possam lançar, mas para isso é preciso que haja 

financiamento para eles, já transmitiu estar disponível para ficar com os 

projetos desde que os vários Ministérios ou os fundos comunitários garantam o 

seu financiamento. --------------------------------------------------------------------- 
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Falando com o Secretário de Estado das Pescas sobre o projeto da Arrifana que é 

um projeto importante para os pescadores, o qual ficou de ver o financiamento, 

são cerca de seiscentos mil euros. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo congratulou-se com a nota de imprensa das Terras 

do Infante publicada no jornal Algazur, gostando de saber se a audiência com 

Primeiro-Ministro já foi marcada ou realizada. ------------------------------------- 

Que na zona industrial falta uma placa com a indicação das empresas, porque é 

bom ter uma zona industrial, mas que deve ser valorizada indicado as empresas 

aí instaladas. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação ao feedback com o Senhor Primeiro-

Ministro julga que o mesmo respondeu que tomou a devida atenção ao assunto e 

que remeteu para o Ministério da Economia, não havendo ainda resposta para 

uma reunião. --------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à zona industrial disse que vai ser feita uma reunião com todas as 

empresas instaladas para discutir alguns problemas que existem e algum 

melhoramento que podem fazer, sendo que a questão da identificação é 

importante. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

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

A Senhora Lurdes Bento disse que o Partido Socialista entregava à Mesa o 

reconhecimento às entidades que colaboram no incêndio que deflagrou no 

Carrascalinho no passado dia vinte e seis do corrente mês, o qual já havia sido 

distribuído ao todos os membros: ----------------------------------------------------- 

“INCÊNDIO DO DIA VINTE SEIS DE SETEMBRO – CARRASCALINHO ---------------  

Um – Os membros da Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de 

Aljezur, vêm manifestar publicamente o reconhecimento pela intervenção, dos 

vários agentes da Proteção Civil e entidades colaborantes, na prontidão, 

intervenção e resposta, que deram ao incêndio, do passado dia vinte e seis de 

Setembro, na zona do Carrascalinho; ------------------------------------------------ 

Dois – O incêndio que deflagrou pelas doze horas e trinta minutos, foi dado 

como dominado pelas dezasseis horas e quinze minutos, tendo as operações de 

consolidação e rescaldo pelas vinte uma horas e quinze minutos do dia vinte sete 

de setembro. Arderam cerca de sessenta hectares, num dia de condições 

climatéricas extremas, com ventos “ciclónicos”; -------------------------------------- 

Três – Estiveram no local cerca de duzentos e setenta e três operacionais, entre 

meios aéreos, viaturas operacionais e máquinas, totalizando noventa e oito 

meios; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Quatro – Não deixamos de manifestar e lamentar a perda e alguns prejuízos, que 

algumas pessoas sofreram, em termos materiais; ----------------------------------- 

Cinco – Queremos deixar uma palavra de gratidão, a todas e todos, que 

estiveram envolvidos nesta operação, na sua frente de combate e na sua 

retaguarda, onde os vários agentes de Proteção Civil, assim como populares, que 

na interajuda conseguiram que a situação não tivesse outras repercussões; ------ 

Seis – Assim propomos que seja dado conhecimento desta posição, à Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, Federação dos Bombeiros do Algarve, GNR, ICNF, 

AFOCELCA e AMAL, asso como à comunicação social. ------------------------------- 

P’(os) membros da Assembleia Municipal de Aljezur, do Partido Socialista. --------  

Aljezur, dia vinte e oito de Setembro de dois mil e dezoito. -------------------------  

Maria de Lurdes Afonso Bento.” ------------------------------------------------------   

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
Do  público presente interveio  o  Senhor  José Vicente dizendo que  na  ETAR  da 
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Carrapateira está a correr água a céu aberto pela várzea, são os cheiros e os 

mosquitos. ------------------------------------------------------------------------------ 
Na Carrapateira há ruas que começam com um nome e terminam com outro, o 

que não faz sentido, tendo alertado os serviços para isso tendo-lhe sido 

informado que iriam repor a situação, mas repuseram mal, bastando mudar de 

carteiro para não ser recebida a correspondência. ---------------------------------- 

Referindo-se à estrada que liga a Praia da Bordeira à Praia do Amado, 

perguntou porque motivo é que a mesma não está alcatroada, quando nas 

restantes praias do Concelho estão, se é possível alterar aquela situação. -------- 

Disse que depois de ter alterado para a perda de água de uma torneira da casa 

de banho dos homens no mercado de Aljezur, o problema continua. -------------- 

O Senhor Presidente da Câmara relativamente à ETAR da Carrapateira disse não 

saber se a mesma estava a funcionar mal ou se é a questão da vala de 

escoamento, porque é uma ETAR com plantas. Dos relatórios recebidos das 

Águas do Algarve nada é apontado, sabe que na vala que serve a ETAR há 

sempre a questão da sua limpeza, por várias vezes solicitou às Águas do Algarve 

que limpem as valas, mas de acordo com a lei quem tem a responsabilidade para 

a limpeza são aos proprietários dos terrenos confinantes que o não fazem, a 

câmara pode tentar limpar. Vai solicitar às Águas do Algarve para ver se alguma 

coisa não está a funcionar bem na ETAR da Carrapateira. ------------------------- 

Sobre os nomes e os números de polícia nas ruas da Carrapateira disse que o 

Presidente da Junta de Freguesia tem falado sobre isso, têm que ser dados esses 

passos concretos para a sua resolução. ----------------------------------------------- 

Relativamente à estrada que liga as praias disse ter dúvidas se o Parque Natural 

irá permitir que se asfalte, tem dúvidas se será a melhor solução, porque há 

quem defenda que devia ser condicionada, devia ser repensada a maneira de 

andar por lá, existindo neste momento a instalação de um equipamento que faz 

todo aquele circuito e isso pode ser um bom debate que se leve à Freguesia de 

Bordeira para ver o que se pode fazer. ------------------------------------------------ 

A questão da casa de banho se ainda não foi resolvida, irá providenciar para ser 

reposta a situação. --------------------------------------------------------------------- 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  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 deu os parabéns ao Município pela iniciativa dos copos, 

sabe que não é uma solução, mas foi o primeiro passo para se melhorar a 

sustentabilidade dos eventos no Concelho e acha que é de valor fazer a ressalva 

quando são tomadas boas iniciativas. ------------------------------------------------ 

A Senhora Eva Neto disse ser importante louvar as boas iniciativas e 

parabenizar pela contratação de mais assistentes operacionais para as escolas é 

um investimento bastante importante e em elação questão dos copos foi uma 

medida de louvar. ---------------------------------------------------------------------- 

Sobre a animação do verão, pensa que o limite de noventa crianças no evento 

não tenha sido o suficiente para abranger todas as crianças do Concelho e o 

porquê do fim deste projeto a dez de agosto, quando temos uma população que 

vive da sazonalidade e o mês de agosto é um mês crítico e devíamos rentabilizar 

este projeto e mantê-lo ativo durante o verão. --------------------------------------
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Na questão da ação social é importante manter o serviço de apoio domiciliário 

nas Freguesias de Bordeira e de Odeceixe, mas continuamos com o mesmo 

problema que é Vale da Telha e Alfambras que continuam a ser discriminadas. -- 

O Senhor Johannes Schydlo louvou a utilização dos copos que acha uma ação 

muito boa para sensibilização da população e dos visitantes, perguntando 

quantos foram devolvidos e quantos foram levados só por curiosidade. ----------- 

O Senhor José Duarte louvou o Município pelas atividades desenvolvidas, 

nomeadamente feriado municipal e noite A, mas de certa forma a informação 

escrita do Senhor Presidente da Câmara incide muito naquilo que se fez, mas 

deveria de ter alguma informação sobre alguns projetos a fazer, quando há 

pouco nos falou do mercado de Aljezur, do edifício dos Paços do Concelho isso 

deveria também constar na informação escrita para que poupássemos com 

algumas perguntas. -------------------------------------------------------------------- 

Parece-lhe que a câmara vai adquirir alguns fogos, perguntando sobre aqueles 

que já haviam sido adquiridos e estão em ruínas, se há perspetiva para a 

recuperação de algum. ---------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que sendo os bombeiros um parceiro estratégico e 

em relação aos apoios que a câmara dá para o desenvolvimento da sua 

atividade, perguntou qual o ponto de situação das obras a decorrer no quartel. - 

Deu também os parabéns ao Município pela utilização dos copos reutilizáveis, 

medida que foi muito acarinhada pelos participantes nos eventos e que foi muito 

louvado e que as atividades de verão decorreram muito bem e viu que foi muito 

agradável. ------------------------------------------------------------------------------ 

Louvar a continuidade dos apoios nos manuais escolares e nas atividades na 

área do ensino e todos os outros apoios que são feitos na área ada ação social. -- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que os copos foi uma iniciativa 

interessante, as pessoas aderiram e ficaram agradadas, não sabe quantos foram 

devolvidos, mas muitas pessoas ficaram com eles e podem serem reutilizados 

noutras alturas e essa é a ideia. No dia vinte e oito de agosto ao ser feita a 

limpeza no dia seguinte verificou-se que havia poucos copos no chão, só aí valeu 

a pena o investimento que não foi nada de especial e a ideia é continuar.  -------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto relativamente à animação de verão, disse 

noventa é número limite que já vêm praticando há vários anos, é um número 

que tem sido suficiente, não ficaram crianças de fora, começa praticamente 

quando a escola termina e vai até dez de agosto, para além afetação recursos 

humanos da câmara, os quais também precisam de férias, caso contrário 

quando abre o ano escolar não têm pessoas por ainda não terem tido férias, é 

garantido o mês de julho porque é um mês complicado e depois as famílias 

também têm que se organizar dar férias às crianças, compreende o lado das 

famílias, mas também têm que compreender o lado das crianças porque estas 

não podem passar doze meses sujeitos às atividade organizadas, neste ano já 

inovaram nas iniciativas, com animação feita por profissionais que vieram 

ocupar as manhãs e as tardes, pensando também nas atividades de ordem 

cultural, das artes, etc.. Até hoje ainda não houve ainda pessoas a dizer que era 

necessário haver mais, e no mês de agosto começa a haver menos crianças a 

frequentar as atividades. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão da ação social, disse que o 

Vale da Telha e Alfambras estão a ser discriminadas e seguramente não é por 

parte da câmara municipal, essa discriminação é imputada ao Ministério da 

Segurança Social que é o primeiro responsável na resposta, sendo que o 

Ministério nas suas Direções Regionais procura parceiros no território para dar 

resposta a algumas questões e no Concelho de Aljezur é com a Santa Casa, o 
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executivo da câmara têm partilhado estas questões e feito o seu debate e 

chegamos a um ponto que começa a ser preocupante, porquê? Porque fazer ação 

social num Concelho como o de Aljezur não é seguramente como fazer ação 

social nos grandes centros, tem outros custos, a câmara tinha-se comprometido 

com o alargamento das Alfambras, que vinham a trabalhar há quatro anos e 

chegaram ao ponto em que na última reunião de câmara foi aprovado por 

unanimidade um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para manter as 

valências de Odeceixe e da Bordeira, por terem sido confrontados com a 

possibilidade do encerramento destas valências, para um executivo que tem esta 

questão social bem vincada e pensando no sentido de alargarem estes serviços 

são confrontados com o encerramento de dois serviços e não podiam permitir 

isso e vão assinar dentro em breve um protocolo com a Santa Casa e na data da 

assinatura vão fazer a questão de convidar alguém, pelo menos, a Senhora 

Secretária de Estado para estar presente, porque mais uma vez as autarquias 

estão a substituir-se ao Estado Central, não poderiam deixar cair esta situação, 

sendo que a seguir vão lutar para alargar esta valência que precisamos noutras 

zonas, foi por isso que fizeram com a tomada de posse deste novo executivo, a 

primeira reunião que se juntou a Diretora Regional da Segurança Social com a 

Santa Casa da Misericórdia, na presença da Junta de Freguesia de Bordeira, 

Junta de Freguesia de Aljezur e Câmara Municipal, o objetivo é trabalhar para 

que as coisas aconteçam, não desistindo das outras zonas, mas é preciso dar 

resposta de imediato, fazer este protocolo significa um esforço financeiro de 

cerca de cinquenta mil euros por ano, sendo obrigação de todos colocar estas 

questões a quem de direito porque de facto o que se está a pagar a cada utente 

nesta matéria não é suficiente para cobrir a despesa, não podemos ir mais além, 

teremos de obrigar a Segurança Social a encontrar respostas. --------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto complementou a informação do Senhor 

Presidente da Câmara dizendo que a sustentabilidade destas respostas, as quais 

são organizadas pela administração central na base de Serviço de Apoio 

Domiciliário que implica tratamento de roupa, alimentação, higiene pessoal e da 

casa, no caso da alimentação está previsto duas entregas diárias, cinco dias por 

semana, este é o contrato tipo, que em Aljezur a Santa Casa sempre assegurou 

todos os dias da semana e as pessoas acostumaram-se e julgam que esse é o 

modelo e não é, isso onera o serviço, mas querem que ele continue assim, a Santa 

Casa faz em algumas casas três vezes por dia, porque alguns têm problemas em 

termos de diabetes e vão fazer lá as medições e a Santa Casa faz estes serviços, 

isto com as distâncias que há entre casas é evidente que torna o serviço caro, o 

Estado não paga para isso, só paga aquilo que é o básico, têm a consciência 

disso, nestas duas valências a redução de utentes implica perda de 

sustentabilidade e de receita, para manter nível de serviço, o quadro de pessoal 

tem que se manter por a rotação de pessoal ser maior, preferem que ele se 

mantenha assim para que quem é apoiado tenha esse serviço com esta 

qualidade. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse a informação nesta altura vem muito 

vocacionada para festas e romarias e algumas ações, não tem tantas obras, irá 

ter mais cuidado na próxima informação para esses detalhes que são 

fundamentais e importantes. --------------------------------------------------------- 

Em relação aos fogos de habitação e casas em ruína, disse que a câmara 

municipal havia comprado uma série de casas na parte velha da Vila, e é mais 

tempo do que suficiente para a câmara decidir o que vai fazer, se vai alienar, 

reconstruir, se vai transformar em habitação, em turismo, etc., o executivo irá 

fazer esse debate dentro em breve para verificar o que existe e qual é o caminho, 

há ainda questões que têm a ver com alterações aos loteamentos, há terrenos 
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que estão disponíveis para lotear, nomeadamente em Rogil e Aljezur, existindo 

uma série de instrumentos ligados à habitação que são necessários serem 

repensados. ----------------------------------------------------------------------------- 

O problema que hoje se coloca no Concelho com a habitação tem a ver com a 

questão do alojamento local, que por um lado é interessante, mas por outro lado 

o preço de arrendamento das casas é proibitivo e isso tem de ser revisto, tem tido 

contatos de pessoas que querem casas na parte velha da Vila, sendo que a 

câmara não se substitui ao privado, podendo haver a possibilidade de adquirir 

alguns fogos para dar uma resposta muito concreta a duas ou três casos sociais 

pertinentes e urgentes que se colocam. ----------------------------------------------- 

Sobre o apoio aos Bombeiros, disse que foi recentemente aprovado pela câmara 

municipal um regulamento de apoio aos bombeiros voluntários, em breve irá 

fazer uma reunião com a Direção e o Comando para discutir isso e fazer um 

ponto de situação da obra do quartel porque está a findar o ano e julga que têm 

prazos a cumprir, sabe que a obra não tem andado à velocidade desejada, estão 

preocupados com essa situação. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que na Freguesia da Bordeira e em 

especial na zona envolvente da Carrapateira há a necessidade de uma 

urbanização municipal porque está a haver muita atividade e perspetiva-se que 

exista cada vez mais atividade em termos económicos, comerciais, etc. devendo 

de ser analisada esta situação. ------------------------------------------------------- 
 

INTERVALO: – Pelo Senhor Presidente da Mesa foi proposto e aceite pela 

Assembleia, um intervalo de cinco minutos. ----------------------------------------- 

REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 

de todos os membros. ------------------------------------------------------------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DE ALJEZUR, BORDEIRA, 

ODECEIXE E ROGIL: –------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, 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 Johannes Schydlo disse que na Junta de Freguesia de Aljezur o 

programa PROTEL não foi executado, gostando de saber porquê. ------------------  

A Senhora Eva Neto disse que se devia tentar manter a linha que tem sido 

tomada pela câmara e bem de apoio aos Bombeiros, devem ser incentivados 

nesta árdua tarefa que têm de nos proteger a todos, embora não consiga 

perceber o porquê de existir necessidade de aquisição de  utensílios de combate a 

incêndios florestais por outra entidade, parece-lhe que há aqui uma duplicação, 

porque temos pessoas que recebem formação específica para usar o equipamento 

e para combater incêndios e outro tipo de catástrofes. ----------------------------- 

O Senhor José Duarte considerando que vamos entrar no último trimestre do 

ano perguntou se estas iniciativas, nomeadamente da Freguesia de Aljezur se 

estão a ser concretizadas ou se já foram e na Bordeira a aquisição de um trator, 

em que ponto estão estas iniciativas das juntas, nomeadamente aquelas que vão 

ser feitas, por estarmos quase no fim do ano. ---------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse esses apoios irão financiar as atividades que 

irão haver até o final do ano, não são para financiar atividades já efetuadas. ---

Em relação do PROTEL a junta de freguesia não o fez este ano porque há uma 

base legal que levou a não terem conseguido pagar a compensação aos 

elementos que nele participam e não continuarão a fazer esse programa. -------- 
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Desse ainda que a junta de freguesia de Aljezur pode candidatar-se se o 

Município o entender a uma Unidade Local de Proteção Civil e era nessa base 

com esses equipamentos, a nível de formação, estão a pensar na aquisição de um 

gerador de grande capacidade, que em situações de catástrofe ou grandes 

incêndios é uma mais valia para a Freguesia e para o Município. ------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que para a Freguesia de Bordeira o apoio 

financeiro é para aquisição de trator para trabalhar com uma pá frontal, com 

retroescavadora e um triturador para limpeza de bermas e ao mesmo tempo 

fazer construção de um balneário. ---------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo perguntou ao Presidente da Junta de Freguesia de 

Aljezur se não há subsídios para o pagamento do PROTEL. ------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o PROTEL é um Programa de Ocupação 

dos Tempos Livres onde não há a obrigatoriedade de colocar as pessoas nessas 

ações, é acima de tudo, para manter as pessoas ocupadas, o Presidente da Junta 

de Aljezur tem um entendimento sobre esta matéria, mas teve também uma 

dificuldade de pessoas para aderirem a este projeto e cada vez há menos pessoas 

a aderir ao dia de hoje. É um programa interessente porque as pessoas mantêm-

se ativas. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que pela sua experiência de vida congratula-se 

com o PROTEL porque há pessoas que têm problemas de saúde e os tempos livres 

leva-os a andar mais distraídos e a passarem melhor o tempo e ao fim e ao cabo 

é uma terapia. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros Eva 

Neto, Américo Novais e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal para atribuição de apoios financeiros às Juntas de Freguesia 

de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil. ------------------------------------------------ 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA EVA NETO: -------------------------------------------------- 

“Em conformidade com minha observação anterior, considero que se devia 

reforçar o apoio aos bombeiros e não adquirir utensílios de combate a incêndios 

para utilização por outros que não estes, podendo a câmara municipal reforçar 

os seus recursos humanos e materiais na prevenção.” ------------------------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DA TAXA A PAGAR EM 

DOIS MIL E DEZANOVE: -------------------------------------------------------------- 

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

reunião de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, 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 disse que a proposta apresentada é igual à que 

foi fixada no ano passado, a Lei determina que as câmaras municipais dentro 

das suas competências possam aplicar uma taxa entre zero vírgula quarenta e 

zero vírgula trinta aos prédios urbanos e o que é proposto é zero vírgula trinta  e 

cinco, e para os prédios rústicos a taxa a aplicar tem um valor fixo (zero vírgula 

oitenta). Há também a nuance de dar aos agregados familiares conforme a sua 

composição uma redução do valor a pagar e é isso que também que é proposto 

em termos Imposto Municipal sobre Imóveis. ---------------------------------------- 

O Senhor José Duarte perguntou se este valor que é o mesmo do ano anterior, se 

surge porque é suficiente, se é um meio termo ou se houve da parte da câmara 

algum estudo sobre esta matéria. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que não foi efetuado nenhum estudo, para 
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se ter uma ideia da evolução das situações, mas que em dois mil e dezassete há 

um acréscimo porque houve uma série de avaliações dos prédios urbanos. ------- 

Há um compromisso de se ir baixando progressivamente este valor, a proposta 

não vai nesse sentido, mas de ver como as coisas vão evoluir, crendo que para o 

ano se irão ultrapassar esses valores. ------------------------------------------------ 

Gostava de poder fazer a diferenciação nalgumas situações, matéria que tem a 

ver com prédios em ruínas que poderão ser agravados em termos de IMI, outra 

questão é os prédios que têm um arrendamento de uma longa duração como um 

sinal de poder estimular o arrendamento, a questão do alojamento local verso 

aluguer de longa duração ou por alguma diferenciação pelo número de casas de 

cada proprietário. ---------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que a receita do IMI arrecadada neste ano 

corresponde ao ano transato, a diminuição da receita tem a ver com a 

diminuição da construção do Vale da Telha, uma vez que dada inibição da 

construção, a maior parte dos detentores de lotes que ainda estavam por 

construir pediram reavaliação dos mesmos, levando à redução do seu valor 

patrimonial, logo a consequente diminuição  do valor a  pagar do IMI. -----------  

Ao fim de três anos também se pode pedir a reavaliação dos prédios urbanos, o 

coeficiente de vestutez das avaliações também vai aumentando de acordo com os 

anos e que tem um fator que vai diminuindo o valor patrimonial. A diminuição 

da receita tem ainda a ver com o artigo quarenta e oito do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais que foi aprovada em dois mil e dezasseis que veio atribuir uma 

isenção para as pessoas de baixos rendimentos cujo valor anual seja inferior a 

dezasseis mil e quinhentos euros e o valor patrimonial do imóvel quando se 

destine a habitação própria permanente seja inferior a sessenta e seis mil euros, 

que em muitas situações as pessoas ficam isentas do pagamento do IMI e isso é 

uma isenção automática. -------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com o voto contra dos membros 

Eva Neto, Américo Novais e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, que:  ---------------------------------------------------------------    

. Fixa o valor da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis em zero vírgula trinta 

e cinco por cento, a taxa a aplicar sobre os prédios urbanos a que se refere a 

alínea c), do artigo cento e doze, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, 

taxa esta a cobrar em dois mil e dezassete. -------------------------------------------  

. De acordo com o previsto no artigo cento e doze - A do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, aditado pelo artigo cento e sessenta e dois, da Lei 

número sete – A barra dois mil e dezasseis, de trinta de março (LOE dois mil e  

dezasseis), aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação 

própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado familiar no ano a que 

respeita o imposto, fixar a redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 

de acordo com a seguinte tabela:  -----------------------------------------------------   

- Dedução de vinte euros, com um dependente a cargo; -----------------------------  

- Dedução de quarenta euros, com dois dependentes a cargo; -----------------------    

- Dedução de setenta euros, com três ou mais dependentes a cargo. ---------------  

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

“A justificação vem em conformidade com a posição já tomada anteriormente 

com o nosso Vereador, consideramos que a taxa de IMI deve se aproximar o mais 

possível do valor mínimo previsto na legislação, uma vez que promoveria a 

redução da carga fiscal aos cidadãos”. ----------------------------------------------- 
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NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO 
LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS: --------------- 

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

reunião de vinte e cinco de setembro de dois mil e dezoito, 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 José Duarte perguntou se houve algum estudo sobre valores que se 

cobraram com os dois vírgula cinco por cento se cobrasse ou não. ----------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o IRS é o imposto que mais diz às 

famílias, havendo muitas no Concelho que estão isentas desse pagamento. ------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que da perceção que tem neste último ano é que 

muitos dos cidadãos estrangeiros que residiam permanentemente e muitos dos 

que ainda residem, não querendo pagar os seus impostos em Portugal, decidiram 

tornar-se cidadãos não residentes, automaticamente os rendimentos que  

auferem em Portugal, incluindo os do alojamento local, são pagos no terceiro 

Bairro Fiscal de Lisboa, o que quer dizer que a receita cobrada desses 

rendimentos não vem para Aljezur. -------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação ao que a Senhora Lurdes Bento 

referiu, disse aquando da reunião da AMAL efetuada em Aljezur esse assunto foi 

abordado, no Algarve serão muitos milhares de euros, é preciso saber se a receita 

cobrada nesse Bairro Fiscal fica para a Câmara de Lisboa, o que a verificar-se é 

ainda mais escandaloso. --------------------------------------------------------------- 

Não se verificando mais nenhuma inscrição para o uso da palavra, submetido à 

votação, a Assembleia Municipal deliberou, com o voto contra dos membros Eva 

Neto, Américo Novais e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, sobre a participação variável do IRS, através da qual não 

prescinde, como receita municipal dos dois vírgula cinco por cento da 

participação variável do IRS, conforme previsto na Lei das Finanças Locais. ------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
DESIGNAÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR PARA INTEGRAR A MODALIDADE 

ALARGADA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR: 

Presente à reunião e-mail de vinte de setembro de dois mil e dezoito da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur solicitando que seja designado um 

cidadão eleitor para integrar a Modalidade Alargada daquela Comissão. --------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que por ter havido um elemento que 

saiu da Comissão, é necessário fazer a eleição de uma nova pessoa, tendo 

solicitando aos membros se propunham algum nome. ------------------------------ 

Não conhecendo ninguém que tenha o perfil que pedem, solicitou à Presidente 

da CPCJ se tinha alguma pessoa que tivesse contatado e que estivesse disponível, 

tendo-nos indicado o cidadão António Miguel Henriques Esteves. ----------------- 

O Senhor José Hugo Tomás disse que iria falar enquanto Secretário da CPCJ, 

referindo que as pessoas que teriam de ser designadas, de acordo com a Lei, a 

principal referência é conhecimentos em infância e juventude, segundo a 

Presidente da CPCJ a pessoa indicada tem a escola de cadetes dos bombeiros a 

seu cargo e foi por isso que o nome surgiu. ------------------------------------------ 

Foram distribuídos os boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio 

secreto, sendo dezanove os votos registados, o que coincide com o número de 

votantes, tendo-se obtido a seguinte votação: votos a favor – nove, votos a 

contra – um, votos brancos – oito, votos nulos - um. -------------------------------- 

A Senhora Eva Neto como sugestão de eventual melhoria porque não sabe em 

quem está a votar, pensa que seria importante que numa próxima eleição, até 
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para evitar este constrangimento que acha que dever ser desagradável para a 

pessoa em questão de ser eleita de acordo com resultado obtido, seria 

importante que na designação da pessoa houvesse uma breve nota biográfica. -- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse compreender questão que a Senhor Eva 

Neto está a propor e a Comissão não pode ficar sem um elemento por falta desse 

constrangimento, no futuro devemos propor que deem um breve curriculum 

para sabermos em que estamos a votar. --------------------------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto no número três, do artigo cinquenta e sete, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e depois de 

lida em voz alta na presença de todos, a Assembleia deliberou por unanimidade, 

aprovar a ata em minuta. -------------------------------------------------------------  
 

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

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com 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 e quarenta e cinco minutos 

do dia vinte oito de setembro 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 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


