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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da segunda sessão ordinária de 2018 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 30 de abril de 2018 

INÍCIO: 20:55 horas 

ENCERRAMENTO: 00:20 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, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando Landeiro de Oliveira, 

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José António Duarte, Henrique Manuel 

Ramos Henriques, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José de Oliveira Cavaco, substituído por Américo Martins de Novais 

Mónica Vanessa Mendonça Poitvein, substituída por Eva Loureiro Cardoso Neto 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS, no 

momento indicado nesta Ata: 

José Francisco da Conceição Estevão e Henrique Manuel Ramos Henriques 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Anadá de Filipitsch Gomes e Emanuel Marreiros Amaro de Jesus 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva, António José Monteiro Carvalho, 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 20:50 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro José de Oliveira Cavaco, o qual 

apresentou carta datada de vinte e quatro de abril de dois mil e dezoito, 

informando a devida ausência do concelho, 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 Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, o qual apresentou e-mail datado de trinta de abril de dois mil e dezoito, 

informando a devida ausência do concelho, 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 

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

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

Dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ---------------------- 

Três - Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ---------------------------- 

Quatro - Intervenção aberta ao público. --------------------------------------------- 

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

Um - Apreciação do Relatório da Atividade de dois mil e dezassete da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur. ----------------------------------------- 

Dois - Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. ------------------------- 

Três - Adesão à Associação Nacional de Assembleias Municipais. ------------------ 

Quatro - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara. ---- 

Cinco - Desafetação do domínio público municipal, da área de doze metros 

quadrados, sito na Rua Direita – Carrapateira, Freguesia de Bordeira. ------------ 

Seis - Apoios financeiros às Juntas de Freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e 

Bordeira. -------------------------------------------------------------------------------- 

Sete - Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dezassete. --------- 

Oito - Segunda Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano. ---------------- 

Nove - Alteração ao Mapa de Pessoal para dois mil e dezoito. ---------------------- 

 

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 oito de fevereiro 

de 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 



 

 

 
Sessão de 30/04/2018 

 
 

3 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Américo 

Martins de Novais e Eva Loureiro Cardoso Neto, por não terem estado presentes 

na sessão. ------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número três mil cento e setenta e nove, 

de sete de março de dois mil e dezoito, enviado deliberação tomada em reunião 

de Câmara de vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito sobre contrato de 

arrendamento de habitação para colocação de médicos. --------------------------- 

– de Associação Nacional de Assembleia Municipais, e-mail de nove de março de 

dos mil e dezoito, enviando documentação sobre o segundo Encontro Nacional 

de Presidentes de Assembleia Municipal. --------------------------------------------- 

– de Gabinete do Ministro da Economia, ofício número mil trezentos e sessenta e 

um, de catorze de março de dois mil e dezoito, informado a que a moção “Contra 

a destruição do serviço postal. Pela defesa do controlo público dos CTT.” foi 

enviado ao Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. -----------------------

– de Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e-mail de dezasseis de 

março de dois mil e dezoito, enviando Projeto de Resolução pela inventariação 

urgente das situações e infraestruturas de interesse patrimonial e risco e 

definição de um Programa de Riscos de Utilização da Faixa Costeira do Algarve. -

– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número três mil 

cento e oitenta e cinco, de catorze de março de dois mil e dezoito, acusando 

receção da moção “Contra a destruição do serviço postal. Pela defesa do controlo 

público dos CTT.”, a qual foi remetida ao Deputados da Comissão Parlamentar 

de Economia, Inovação e Obras Públicas. -------------------------------------------- 

– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número três mil novecentos e 

sessenta e seis, de dezanove de março de dois mil e dezoito, acusando receção da 

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

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

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

dezassete, de vinte de março de dois mil e dezoito, acusando receção da moção 

“Contra a destruição do serviço postal. Pela defesa do controlo público dos CTT.”, 

a qual foi encaminhada para o Gabinete do Ministro da Administração Interna e 

para o Gabinete do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. -------------- 

– de Assembleia Municipal de Albufeira, e-mail de vinte e um de março de dois 

mil e dezoito, agradecendo o voto pesar pelo falecimento do Presidente da 

Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

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

de março de dois mil e dezoito, enviado resposta do Governo à pergunta sobre as 

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

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

de março de dois mil e dezoito, enviando pergunta do governo sobre a 

contratação de dermatologistas para o Centro Hospitalar Universitário do 

Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------

– de Secretário de Estado das Autarquias Locais, ofício número quinhentos e 

sessenta e oito, de vinte e sete de março de dois mil e dezoito, acusando receção 

da moção “Contra a destruição do serviço postal. Pela defesa do controlo público 

dos CTT.”, a qual foi encaminhada para o Gabinete do Primeiro-Ministro. --------

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de dez de abril de dois mil e dezoito, 

enviando Relatório de Avaliação de dois mil e dezassete referente ao Estatuto de 

Direito de Oposição. -------------------------------------------------------------------
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O Senhor José Duarte disse que no Relatório estava mencionado do que no 

presente mandato que a CDU tinha dois membros na assembleia municipal 

quando deveria de mencionar três. --------------------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de doze de abril de dois mil e dezoito, 

enviando despacho de distribuição de funções dos membros da câmara 

municipal, em regime de tempo inteiro. ---------------------------------------------- 

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

abril de dois mil e dezoito, enviando pergunta ao Governo sobre a renovação e 

modernização do parque automóvel dos centros de saúde algarvios e 

contratação de motoristas. ------------------------------------------------------------ 
 

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

Pela coligação Juntos por Aljezur (PPD/PSD.CDS/PP.MPT), foi apresentada a 

seguinte moção: ------------------------------------------------------------------------ 

“TERCEIRA IDADE – CUIDADOS E RESPOSTAS SOCIAIS ----------------------------- 

Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata propõem que o Executivo 

Municipal dê início, com a maior celeridade possível, ao processo que possibilite 

o aumento do número de camas disponíveis para internamento em Lar, o 

restabelecimento da valência de centro de dia no Concelho, bem como a garantia 

de que o apoio domiciliário chega a todo o território do Município, por forma a 

que até ao final do presente mandato estes serviços possam estar ao dispor da 

população. ------------------------------------------------------------------------------ 

O envelhecimento da população, o aumento da esperança média de vida e as 

diversas patologias associadas, levam a que tenhamos o dever de agir agora, não 

podendo ficar indiferentes a esta realidade que para muitas famílias é 

dramática. ------------------------------------------------------------------------------

Como autarcas responsáveis não devemos ficar alheios a esta realidade, pelo 

que, e, ainda que não seja uma competência directa da Câmara Municipal, 

propomos que a Autarquia tenha um papel pró-activo nesta situação. ------------ 

Assim sendo, deve esta Autarquia diligenciar junto das Entidades competentes, 

nesta área, a nível Nacional e Regional, nomeadamente, Segurança Social e 

Entidades Locais, como a Santa Casa da Misericórdia de Aljezur e a Casa da 

Criança, bem como outras entidades que se considere relevantes nesta matéria, 

para que se faça um diagnóstico preciso da situação actual do Concelho que nos 

possibilite validar os relatos conhecidos informalmente, e que permita efectuar 

um diagnóstico preciso que sirva de base para planear e executar este propósito.  

A população do Concelho de Aljezur em especial os seus idosos, de agora e do 

futuro bem como as suas famílias, não compreenderão se não diligenciarmos de 

forma rápida no sentido de encontrar uma solução para este problema. ---------- 

Ainda que possam existir inúmeras dificuldades na concretização deste projecto, 

nomeadamente em termos de enquadramento financeiro, é nossa perspectiva 

que o mesmo deve ser prioritário face aos demais projectos apresentados em 

programa eleitoral pelas várias forças partidárias. --------------------------------- 

Faça-se, diligencie-se neste sentido a bem de todos, mas em especial a bem de um 

dos grupos mais vulneráveis e desprotegidos da nossa comunidade ao qual temos 

o dever de retribuir o que nos deram, cuidado, carinho, amor e respeito. --------- 

Aljezur trinta de Abril dos mil e dezoito. --------------------------------------------- 

Os Membros Eleitos pelo PSD.” ------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente felicitou o Senhor José Gonçalves nas novas funções de 

Presidente da Câmara e desejou que tudo lhe corra como desejar, e que 

seguramente se correr bem para ele,  seguramente correrá bem para o Município 
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de Aljezur. ------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente à moção disse que esta é uma preocupação que têm, sabem que 

esta não é uma responsabilidade direta do Município, mas creem que o 

Município se deve empenhar em tudo em que em a ver com as questões da 

população e com as respostas neste caso sociais que no entender deles são 

urgentes encontrar, porque sabem as dificuldades atuais que existem, sabem-no 

de uma forma informal, o que se está a pedir é que o Município se empenhe com 

esta matéria e tente estudar de forma mais aprofundada, que se passe da 

sensação do informal para dados concretos e objetivos e para que se faça um 

esforço no sentido, quer das entidades locais de solidariedade social, as IPSS que 

existem ou outras que possam existir, quer os Serviços da Segurança Social 

tenham boa nota desta dificuldade do Concelho de Aljezur e que possamos em 

breve encontrar as repostas que a população, neste caso, os mais idosos 

necessitam. ----------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que pelo conhecimento que tem pensa que a 

valência de centro de dia no Concelho se encontra ativa, a zona das Alfambras 

ainda não está abrangida pelo apoio domiciliário, que o Município tem feito 

todas as diligências junto da Segurança Social para que esse serviço seja dado a 

esta franja do nosso Concelho e que até agora não foi possível, não por falta de 

empenho do Município pela informação que tem, porque até agora não houve 

resposta das entidades oficiais para concretizar esse apoio domiciliário. ---------- 

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

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

José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Carlos Vieira, José Oliveira e José 

Duarte, aprovar a moção “Terceira Idade – Cuidados e respostas sociais”. -------- 

O SENHOR JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO PASSOU A FAZER PARTE 

DOS TRABALHOS ----------------------------------------------------------------------- 

Pela coligação Juntos por Aljezur (PPD/PSD.CDS/PP.MPT), foi apresentada a 

seguinte moção: ------------------------------------------------------------------------ 

“CONTRA O DECLÍNIO NA SAÚDE ---------------------------------------------------- 

A onze de Março de dois mil e dezasseis, o Ministro da Saúde, no ato de tomada 

de posse do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve 

afirmava que “O Algarve não entrará no Verão com constrangimentos 

intoleráveis”. Tal frase firmou um compromisso – bem acolhido pelos algarvios – 

no sentido de serem tomadas medidas com vista a solucionar estrangulamentos 

crónicos que a região enfrenta neste domínio. --------------------------------------- 

Todavia, dois anos volvidos, a situação deteriorou-se, tal como os principais 

indicadores apontam: ---------------------------------------------------------------- 

•Os tempos médios de espera são um impedimento no acesso à saúde, por 

exemplo: -------------------------------------------------------------------------------- 

- oitocentos e cinquenta e seis dias de espera para uma consulta da especialidade 

de Urologia, no Hospital de Portimão; ------------------------------------------------ 

- seiscentos e cinquenta e três dias de espera para uma consulta da especialidade 

de Estomatologia, no Hospital de Faro; ----------------------------------------------- 

- quinhentos e sessenta dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Neurocirurgia, no Hospital de Faro; -------------------------------------------------- 

- quatrocentos e oitenta e nove dias de espera para uma consulta da 

especialidade de Urologia, no Hospital de Faro; ------------------------------------- 

- quatrocentos e trinta e oito dias de espera para uma consulta da especialidade 

de Reumatologia, no Hospital de Portimão; ------------------------------------------ 

- quatrocentos e dezassete dias de espera para uma consulta da especialidade  de  
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Ginecologia – Apoio à Fertilidade, no Hospital de Faro; ----------------------------- 

- trezentos e oitenta e oito dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Gastroenterologia, no Hospital de Portimão; ---------------------------------------- 

- trezentos e sessenta e dois dias de espera para uma consulta da especialidade 

de Dermato-Venereologia, no Hospital de Faro; ------------------------------------- 

- duzentos e noventa e dois dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Ginecologia, no Hospital de Faro; -------------------------------------------------- 

- duzentos e sessenta e dois dias de espera para uma consulta da especialidade 

de Oftalmologia, no Hospital de Portimão; ------------------------------------------- 

- duzentos e cinquenta e cinco dias de espera para uma consulta da 

especialidade de Reumatologia, no Hospital de Faro; ------------------------------- 

- duzentos e trinta e um dias de espera para uma consulta da especialidade de 

Otorrinolaringologia, no Hospital de Faro. ------------------------------------------ 

•Muitos dos principais indicadores da atividade assistencial do CHUA 

continuam em quebra em comparação com anos anteriores. Registam-se menos 

primeiras consultas, menos consultas subsequentes, menos consultas totais, 

menos atendimentos de urgência e menos cirurgias urgentes; --------------------- 

•Os serviços de urgência básica da região, têm pior resposta, em razão das 

escalas incompletas de médicos, facto que conduz a que os utentes sejam 

desviados para os hospitais; ----------------------------------------------------------- 

•O Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul tem camas encerradas e 

regista uma duplicação da lista de espera por comparação ao ano anterior, 

factos que representam perdas muito significativas na oferta assistencial de uma 

instituição de ponta que representa a última esperança para muitos utentes e 

respectivas famílias; ------------------------------------------------------------------- 

•Os doentes internados nos serviços de urgência dos hospitais do Algarve 

passaram de oito em média por dia em dois mil e dezasseis para vinte e seis em 

dois mil e dezoito, muitas vezes, tal qual foi denunciado, sem um tratamento 

digno e condições de assistência mínimas durante dias a fio. Os doentes 

internados em macas voltaram a ser regra e não excepção; ------------------------ 

Tem sido assumido pela Ordem dos Médicos, Ordem dos Enfermeiros, Sindicato 

Independente dos Médicos, Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, entre outros, 

que o acesso à saúde na região se encontra em declínio. ---------------------------- 

O facto de se irem construir quatro novos hospitais no país, e o novo Hospital 

Central do Algarve ter ficado de fora quando era por despacho a segunda 

prioridade a nível nacional, é um exemplo da gritante omissão do Governo em 

relação aos algarvios. ------------------------------------------------------------------ 

Perante o exposto, em defesa da nossa população, e em seu nome, esta 

Assembleia Municipal delibera aprovar o seguinte: --------------------------------- 

Um. Exigir ao Governo que adote as medidas adequadas para contrariar esta 

tendência e elevar o nível de resposta do SNS, o qual é muito insatisfatório e não 

regista evidências que venha a melhorar perante a inação dos poderes públicos.    

Dois. Solicitar ao Governo a contratação dos recursos humanos suficientes de 

modo a repor a oferta assistencial do SNS na região e em cada um dos seus 

concelhos; ------------------------------------------------------------------------------  

Três. Exigir ao Governo que cumpra os estudos das prioridades de novos 

hospitais em Portugal, respeitando a hierarquia e, desse modo, lançando os 

procedimentos tendentes à concretização de um novo Hospital Central do 

Algarve. --------------------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, trinta de Abril de dois mil e dezoito. ---------------------------------------- 
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Os eleitos do PSD.” --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que estão sensíveis a esta preocupação e acham que 

o Estado deve ter uma grande preocupação com as áreas sociais onde 

naturalmente a saúde, a segurança e a educação devem ter um grande peso, 

estão preocupados com os serviços de saúde no Algarve, sabem que há alguns 

anos a esta parte os serviços públicos têm sofrido muitos cortes de verbas e isso 

leva a que as coisas entrem em declínio, as questões da saúde chegaram a um 

ponto que importa olhar com muita atenção não há aqui espaço para mais 

restrições, porque isso é em desfavor da qualidade os serviços que se presta às 

populações e se alguns por vezes possam não depender só dos serviços públicos, 

mas o serviço público deve tentar dar resposta às populações e pelos dados que 

lhes foi possível recolher e pelos tempos de espera, com as dificuldades que se 

sentem nos serviços regionais de saúde creem que se justifica perfeitamente que 

venham aqui manifestar a sua preocupação e expressar junto do Senhor 

Ministro da Saúde, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da República e 

da Assembleia da República a preocupação da assembleia municipal de Aljezur 

pela qualidade dos serviços de saúde no Algarve. ------------------------------------  

O Senhor José Maria da Luz disse que é animador verificar que o PSD se 

preocupa com a saúde dos portugueses e neste caso dos algarvios, num passado 

recente o Governo do PSD foi mestre no esvaziamento de profissionais no Serviço 

Nacional de Saúde, médicos para os hospitais privados, enfermeiros encorajados 

a emigrar, sabemos que a saúde a nível nacional e a nível do Algarve tem 

deficiências, que tem problemas, mas tem dados, não pondo em questão os dados 

que o Senhor Vítor Vicente tem, espera que num futuro recente o PSD e o 

Governo do Partido Socialista se empenhem e façam aquilo que é preciso fazer 

para que a saúde de todos nós melhore. ---------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento salientou que o problema da saúde tem vindo a 

agravar-se nos últimos anos, sabemos que é uma realidade, também sabemos a 

dificuldade que é encontrar os médicos para se estabeleceram no Algarve, esse é 

um grave problema que de ano para ano sentimos essas dificuldades e não é por 

termos mais hospitais. O problema está em fixar esses médicos, especialmente 

em especialidades, não conseguimos chamá-los e a fixá-los para prestarem os 

cuidados que os utentes precisam, é uma grave problema que não se resolve e 

não é fácil resolvê-lo, não sabe se os incentivos que existem são insuficientes, 

mas um bom profissional de saúde não pode pensar só no dinheiro, isto é um 

problema que não é fácil resolver, sem isso não podemos melhorar as condições 

de saúde no nosso Algarve. ------------------------------------------------------------ 

O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HENRIQUES PASSOU A FAZER PARTE DOS 

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

O Senhor Vítor Vicente em resposta ao Senhor José Maria da Luz disse que teve o 

cuidado de dizer que a questão vem-se arrastando há algum tempo referiu que 

as dificuldades como a Senhora Lurdes Bento acabou de dizer são muitas e de 

diferente natureza, mas há necessidade de dizermos que o problema existe, 

temos que encontrar soluções, sabemos que os médicos preferem estar em 

Lisboa, Porto e Coimbra a vir para o Algarve e ainda não percebeu bem porquê, 

mas terão com certeza razões para isso. --------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que se esta moção saísse a nível local não tinha 

problemas em votar a favor sabendo que esta moção tem passado por todas 

assembleias municipais isto é um ponto de ordem da saúde que o PSD agora se 

lembrou, talvez numa tentativa de branquear aquilo que foi o passado enquanto 

foi Governo, neste contexto não se sentir em condições de a votar 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor José Francisco Estevão disse que todos comungamos que a saúde 

previne-se e é na área mais primária que está o busílis da questão da saúde no 

Algarve também, se houver um bom trabalho a nível preventivo no campo da 

saúde, naturalmente que irão muito menos pessoas necessitar de especialidades, 

ou seja, uma grande parte das doenças podem eventualmente ser tratadas a esse 

nível e naturalmente que há dificuldades em termos disponibilidade de 

profissionais nas áreas de enfermagem, de médicos, etc., todo o esforço que for 

feito em termos de aproximar os profissionais de saúde das pessoas que 

necessitam de cuidados primários de saúde, se for feito um esforço nesse sentido 

as urgências e as especialidades terão menos gente. -------------------------------- 

A Senhora Eva Neto disse que acima de tudo, a saúde jamais devia ser encarada 

como uma questão partidária, pensa que seria mais importante e dada a 

conjuntura atual preocupar-nos mais com a saúde como um todo, mas acima de 

tudo, com a saúde no nosso Concelho, porque o mesmo é envelhecido e precisa 

como o Senhor José Francisco Estevão disse de muita prevenção, a prevenção é 

importantíssima, mas não podermos esquecer-nos que de acordo com os estudos 

e os dados disponíveis nos próximos anos cada um de nós irá ter de um tipo de 

cancro, mas termos ao nosso dispor tratamentos no Algarve e consultas de 

especialidade é prioritário, tem conhecimento de pessoas que pelo tipo de cancro 

têm-se que se deslocar para fazer tratamentos ao IPO em Lisboa quando 

poderiam esses tratamentos ser feitos aqui, é quase desumano se pensássemos o 

que seria após um tratamento e com a debilidade que isso implica a cada pessoa, 

uma deslocação trezentos quilómetros para cada lado para fazer um 

tratamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Congratulou-se enquanto profissional, da nova Unidade de Cuidados na 

Comunidade Ribat, congratula-se por ver o empenho da câmara municipal, 

perguntando para quando a tão necessária Unidade Móvel que vai permitir 

prestar cuidados a todos os aljezurenses sem exceção e acabando com a 

discriminação que ainda é a ruralidade neste Concelho. --------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse está previsto para o Algarve a curto prazo 

novos equipamentos, TAC topo de para os hospitais de Portimão e Faro, a 

renovação do equipamento de ressonância magnética do hospital de Faro. Em 

relação há moção há um aspeto que não concorda quando falam na construção 

quatro novos hospitais, quando são cinco, no passado dia vinte no debate 

quinzenal no Parlamento o Primeiro-Ministro disse: “temos que abrir estudos 

relativamente  ao Algarve”, tendo-o colocado na lista dos cinco hospitais a 

avançar neste mandato, isto é importante e corresponde ao desejo de todos os 

algarvios que recentemente já tinham proposto ao Governo a apresentação de 

um calendário para a construção do Hospital Central do Algarve. ----------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que há um estudo em que o Hospital Central do 

Algarve era a segunda prioridade, mas quando saíram as cinco prioridades, sabe 

que do Algarve não constava e sabe que o Senhor Primeiro-Ministro disse na 

Assembleia que ia voltar a fazer estudos sobre o Algarve, se verificarmos que o 

Algarve passar a constar ficará satisfeito, mas neste momento infelizmente não 

consta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Vítor Vicente, Américo de Novais, Eva Neto e Eliezer Candeias, contra dos 

membros Manuel Cristo, Lurdes Bento, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, 

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

José Francisco Estevão, Carlos Vieira, José Oliveira e José Duarte, a abstenção do 

membro Johannes Schydlo, rejeitar a moção “Contra o declínio na saúde”. ------- 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DA SENHORA LURDES BENTO: ------------------------------------ 

“Votei contra e votamos contra não por acharmos que a situação da saúde no 

Algarve está bem, não está, mas penso que existem fatores que estão a contribuir 

para que o estado da saúde melhore e que está ser dado um impulso para que a 

situação melhore, sabemos que realmente que os valores de tempo médio de 

espera de primeira consulta em especialidade hospitalar está a melhorar e que 

existe melhoria de alguns equipamentos que vão melhorar também a saúde, 

foram abertos também alguns cuidados de saúde primários e a abertura de 

algumas valências e que está a dar um sinal positivo, não por não concordar na 

essência, realmente o estado da saúde não está bem, mas que, como a moção é 

apresentada, mas só por esse motivo é que votei contra.” -------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse à Senhora Lurdes Bento que acham que está bem, 

porque se achassem que está mal não votariam contra, da sua parte regista aqui 

a vossa resignação e a vossa satisfação pelo estado das coisas, os tempos de 

espera infelizmente gostaria que tivessem diminuído, infelizmente não estão e os 

equipamentos dizem-se que vêm, mas ainda não vêm, portanto o que regista é 

que esta não é uma preocupação vossa, é nossa. ------------------------------------ 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA: --------------------- 

“Durante o governo PSD/CDS, a política de saúde foi um deliberado ataque e 

degradação do Serviço Nacional de Saúde, com encerramento de serviços de 

proximidade, racionamento de meios, alargamento e aumento das taxas 

moderadoras, diminuição dos apoios ao transporte de doentes não urgentes, 

dificuldades no acesso aos medicamentos, gradual transferência dos cuidados de 

saúde para os grandes grupos privados do sector, mais de um milhão de 

portugueses sem médico de família, etc., etc.. ----------------------------------------  

A opção política, ideológica e programática desse Governo foi a criação de um 

sistema de saúde a duas velocidades: um serviço público desqualificado e 

degradado para os mais pobres, centrado num conjunto mínimo de cuidados de 

saúde, e um outro, centrado nos seguros privados de saúde e cuidados por 

unidades de saúde privadas, para os cidadãos mais favorecidos. Só a luta das 

populações e a competência e empenho da grande maioria dos profissionais de 

saúde é que travou a plena concretização da destruição desta conquista da 

Revolução de Abril: o direito à proteção da saúde através de um Serviço Nacional 

de Saúde Universal e Gratuito. --------------------------------------------------------  

Os hospitais de Faro, Portimão e Lagos passaram a ter carência de recursos 

humanos e, em particular, de médicos. Na Ginecologia/Obstetrícia os médicos 

não eram suficientes para assegurar todos os turnos, em particular à noite e 

durante os fins de semana e feriados, pelo que os hospitais recorriam a médicos 

através de empresas prestadoras de serviços. Na Anestesiologia, o Hospital de 

Faro dispunha apenas de quinze profissionais, quando seriam necessários vinte e 

nove. Na Oftalmologia, os médicos disponíveis eram insuficientes. Em Medicina 

Interna, o Hospital de Faro necessitava de duplicar o número de profissionais. 

Na Cirurgia Geral, os hospitais de Faro e Portimão não dispunham de 

profissionais suficientes para a urgência externa e interna, aos internamentos, à 

consulta externa e às cirurgias. Em Ortopedia estavam onze profissionais, 

quando seriam necessários vinte e quatro. Na Pediatria, o Hospital de Portimão 

dispunha de cinco pediatras, dos quais três, atendendo à idade, não se 

encontravam obrigados ao serviço de urgência. Em Psiquiatria, os hospitais do 

Algarve apenas dispunham de doze médicos, quando seriam necessários 

dezanove. Nas restantes carreiras da saúde e carreiras gerais era grande a 

carência de profissionais e registavam-se dificuldades na substituição dos 

profissionais que se aposentavam. ---------------------------------------------------- 

O governo era totalmente incapaz de assegurar a colocação de um número 
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suficiente de profissionais, pelo que as necessidades de contratação no Hospital 

de Faro e no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio eram de, pelo menos, 

cento e oitenta e três médicos, cento e vinte e seis enfermeiros, oito técnicos 

superiores, oito técnicos de diagnóstico e terapêutica, quarenta e dois assistentes 

técnicos e cento e catorze assistentes operacionais. ---------------------------------  

Em finais de dois mil e doze, o Hospital de Faro registou, uma quebra homóloga 

de dez vírgula seis por cento nas consultas e vinte e um por cento nas cirurgias, 

enquanto no Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio a quebra foi de cinco 

vírgula cinco por cento nas consultas e sete por cento nas cirurgias. ------------- 

Nas consultas externas, o Hospital de Faro registou quebras de trinta e nove 

vírgula seis por cento na Dermatologia, trinta e um vírgula nove por cento na 

Hematologia Clínica, vinte e seis vírgula cinco por cento na Ortopedia, vinte três 

vírgula cinco por cento na Senologia, vinte e dois vírgula quatro por cento na 

Oftalmologia e dezasseis vírgula oito por cento na Cirurgia Geral, enquanto no 

Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio as quebras foram de quarenta e três  

por cento na Senologia, trinta e nove vírgula oito por cento na Cardiologia, 

dezassete vírgula quatro por cento na Otorrinolaringologia, quinze vírgula sete 

por cento na Ortopedia, doze vírgula dois por cento na Cirurgia Geral e nove 

vírgula oito por cento na Oftalmologia. ----------------------------------------------  

Na cirurgia, o Hospital de Faro registou uma quebra de trinta e cinco vírgula 

sete por cento na cirurgia ambulatória, dezoito vírgula oito por cento na 

cirurgia urgente e sete vírgula seis por cento na cirurgia programada 

convencional, enquanto no Hospital de Portimão as quebras foram de catorze 

vírgula seis por cento na cirurgia ambulatória e oito vírgula quatro por cento na 

cirurgia urgente. Por especialidades, na cirurgia ambulatória no Hospital de 

Faro registaram-se quebras de setenta e três virgula seis por cento na 

Dermatologia, cinquenta e três por cento na Oftalmologia e quarenta e seis 

vírgula quatro por cento na Ortopedia, e no Hospital de Portimão as quebras 

foram de sessenta e dois vírgula quatro por cento na Ginecologia, sessenta e um 

vírgula três por cento na Ortopedia e dez vírgula três por cento na Oftalmologia.  

O argumento recorrentemente utilizado pelo Governo PSD/CDS era o da 

“sustentabilidade económico-financeira”. Mas se existe uma situação económica 

e financeira desfavorável nos hospitais algarvios, esta deve-se principalmente 

aos sucessivos anos de elevado subfinanciamento crónico das unidades 

hospitalares e à política de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. ------- 

Os responsáveis e autores da política que conduziu a estes resultados lastimáveis 

e prejudiciais para a grande maioria da população, procuram jogar com a 

memória curta do Povo Português para apagar as suas responsabilidades na 

degradação do Serviço Nacional de Saúde e favorecimento dos negócios privados 

e apresentam-se agora com uma proposta que visa a reposição desta sua 

política, pelo que os eleitos da CDU votam contra a proposta apresentada. ------- 

Aljezur trinta de Abril de dois mil e dezoito. -----------------------------------------  

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

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foram apresentadas as seguintes 

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

“PELO CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

NÚMERO TRINTA BARRA DOIS MIL E DEZOITO PARA SUSPENSÃO DA PESQUISA 

DE PETRÓLEO AO LARGO DE ALJEZUR----------------------------------------------- 

Recentemente, vieram a público notícias sobre a possibilidade de a sondagem de 

pesquisa de hidrocarbonetos e gás ao largo de Aljezur poder ser realizada em 

dois mil e dezoito, embora não se conheçam as necessárias avaliações de impacto 

ambiental ou de impacto nas atividades económicas, nomeadamente no turismo.  
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Torna-se assim indispensável que as atividades de pesquisa e prospeção de 

hidrocarbonetos devem ser suspensas, até à conclusão, divulgação e discussão 

pública das avaliações do impacto ambiental e nas atividades económicas. ------- 

Assim, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou na Assembleia da República um 

Projecto de Resolução que foi aprovado em vinte um de Dezembro de dois mil e 

dezassete, e transformado na Resolução da Assembleia da República número 

trinta barra dois mil e dezoito publicada no Diário da República em um de 

Fevereiro de dois mil  e dezoito, em que a Assembleia da República, nos termos do 

número cinco do artigo centésimo-sexagésimo-sexto da Constituição, recomenda 

ao Governo que suspenda as atividades de pesquisa e prospeção de 

hidrocarbonetos no deep offshore da bacia do Alentejo, ao largo de Aljezur, até à 

conclusão, divulgação e discussão pública das avaliações de impacto ambiental e 

de impacto noutras atividades económicas. ------------------------------------------ 

Considerando o atrás exposto, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia 

Municipal de Aljezur, reunida em trinta de Abril de dois mil e dezoito delibere: -- 

Um. Congratular-se pela aprovação na Assembleia da República da Resolução 

número trinta barra dois mil e dezoito, de Recomendação ao Governo que 

suspenda as actividades de pesquisa e prospecção de hidrocarbonetos no deep-

offshore da bacia do Alentejo, ao largo de Aljezur, até à conclusão, divulgação e 

discussão pública das avaliações de impacto ambiental e noutras actividades 

económicas; ---------------------------------------------------------------------------- 

Dois. Exigir do Governo o cumprimento desta Resolução, envolvendo a 

participação das populações, autarquias locais, associações e outras entidades 

da região algarvia envolvidas; -------------------------------------------------------- 

Três. Dar conhecimento desta deliberação ao Presidente da República, 

Assembleia da República, Governo, AMAL, autarquias locais do Algarve e 

comunicação social. ------------------------------------------------------------------- 

Aljezur, trinta de Abril de dois mil e dezoito. ----------------------------------------  

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

O Senhor José Duarte disse que neste momento estamos em risco de não ser feito 

o estudo de impacto ambiental relativamente ao furo de prospeção e é nesse 

sentido que a moção é encaminhada para que se cumpra essa obrigatoriedade de 

haver um estudo de impacto ambiental. --------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse não ter pejo nenhum em defender posições 

apresentadas pela CDU, está preocupado com o futuro e não com o passado, com 

o passado sobre esta matéria está perfeitamente à vontade, porque em 2008 

novembro/dezembro aqui nesta assembleia teve a oportunidade de apresentar 

uma moção com esta preocupação quando na altura ninguém queria saber, está 

perfeitamente à vontade e não tem dificuldade alguma em partilhar com a CDU 

esta preocupação com os estudos de impacto ambiental e dizer que é com toda a 

tranquilidade pensando o futuro sem se agarrar questões do passado que votará 

favoravelmente esta moção. ----------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a moção “Pelo 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República número trinta barra 
dois mil e dezoito para suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de 
Aljezur”. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

“SAUDAÇÃO AO PRIMEIRO DE MAIO, DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR  

No dia um de Maio de mil oitocentos e oitenta e seis, milhares de operários da 

cidade de Chicago, nos EUA, conscientes da necessidade de humanização no 

mundo do trabalho, iniciaram uma luta histórica: a greve geral pela jornada de 
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oito horas de trabalho diário. A violenta repressão associada à justeza da 

reivindicação e os seus reflexos a nível internacional determinaram que em mil 

oitocentos e oitenta e nove o Congresso Internacional Operário, reunido em 

Paris, proclamasse o Primeiro de Maio como o dia Internacional do Trabalhador.  

A partir dessa data, o movimento operário e sindical internacional reforçou a 

sua organização, alargou e envolveu na acção uma sociedade sedenta de justiça 

social, de paz, de liberdade, de democracia e de igualdade de direitos. Lançou, 

assim, pontes para o futuro, assumindo um papel central e determinante para os 

nossos dias. -----------------------------------------------------------------------------  

Desde então, as lutas dos trabalhadores e das organizações sindicais têm 

contribuído para um objetivo comum: a defesa da dignidade do trabalho e dos 

trabalhadores, a conquista e a defesa de direitos inalienáveis, mais justiça social 

e melhoria das condições de vida de milhões de trabalhadores. ------------------- 

Hoje esta luta continua necessária, no combate aos reveses civilizacionais, que 

com outro rosto pretendem manter a exploração dos trabalhadores, desde os 

altos níveis de desemprego, aos salários baixos e à precariedade, numa 

instabilidade permanente que compromete o futuro de todos e o 

desenvolvimento do País. --------------------------------------------------------------  

Impõe-se a defesa do trabalho com direitos como a contratação colectiva e as 

trinta e cinco horas de trabalho semanal e da exigência de serviços públicos de 

qualidade, nomeadamente na saúde, ensino e segurança social. -------------------  

Face ao exposto os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de 

Aljezur, reunida na sua sessão ordinária de trinta de Abril de dois mil e dezoito, 

delibere: --------------------------------------------------------------------------------- 

Um. Saudar o primeiro de Maio, Dia Internacional do Trabalhador, todos os 

trabalhadores e as suas organizações sindicais, manifestando a sua 

solidariedade com a luta por uma vida digna e com direitos. ----------------------  

Dois. Dar conhecimento desta saudação às organizações sindicais do Distrito de 

Faro, às centrais sindicais nacionais e aos órgãos de comunicação social. -------- 

Aljezur, trinta de Abril de dois mil e dezoito. ----------------------------------------  

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

O Senhor Henrique Henriques disse rever-se nesta saudação, mas no quinto. 

parágrafo fala  sobre as trinta e cinco horas semanais, já o Governo, a câmara 

municipal e a junta de freguesia de Aljezur têm a valorização do trabalho em 

funções públicas, o descongelamento faseado das carreiras e a reposição das 

trinta e cinco horas conforme regulamentado nos orçamentos de estado para 

dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete e dois mil e dezoito, sendo concretizado 

o fim das reduções salariais dos funcionários públicos e o regresso ao regime das 

trinta  e cinco horas semanais, em dois mil e dezoito será feita a reposição da 

valorização das carreiras suspensas à quase dez anos, marcando uma viragem 

na dignificação do trabalho na administração pública nas várias carreiras, 

tendo referido a assinatura entre o Município de Aljezur e os sindicatos 

representativos os trabalhadores (STAL e SINTAP) no inicio do corrente ano os 

acordos coletivos que vêm repor um conjunto de direitos retirados pelo Governo 

do PSD/CDS-PP, tendo igualmente a junta de freguesia de Aljezur assinado um 

acordo com o SINTAP para o mesmo efeito. ------------------------------------------ 

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

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

Maria Emília Rosendo, Vítor Vicente, Américo de Novais e Eva Neto, aprovar a 

moção “Saudação ao Primeiro de Maio, Dia Internacional do Trabalhador”. ------

O Senhor Johannes Schydlo disse que como delegado da assembleia municipal no 
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Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Aljezur informava que está a 

decorrer um projeto das escolas chamado “Terra Seixe” em parceria com a 

GEOTA em que os alunos vão à praia e fazem contagem das espécies e outras 

coisas e necessitam de transporte, depois disseram que havia muitos teclados a 

avariados na escola e por isso não conseguem trabalhar, pede para resolver a 

situação, surgiu também a utilização tabletes em vez de livros escolares porque 

tem toda a informação numa coisa só, havendo interesses contra essa proposta, 

mas talvez vala a pena o Concelho também se preocupar com isso. ---------------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou se os esgotos do Espartal já estão ligados à 

estação de tratamento ou não e saber quantos lotes para habitação o Município 

dispõe ainda no Loteamento da Barrada. -------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento perguntou se a câmara municipal procedeu à inscrição 

que atualmente a CCDR promoveu que é o apoio para centros de recolha oficial 

de animais de companhia, dado que se encontram candidaturas abertas para 

concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização destes 

centros, se a câmara tomou algumas diligências para efetuar este apoio. -------- 

O Senhor Américo Novais perguntou sobre o que se passa com a obra de 

requalificação da rua vinte e cinco de abril porque a mesma está parada e se a 

ETAR de Aljezur está a funcionar corretamente ou está avariada. ----------------- 

O Senhor José Oliveira perguntou sobre o ponto da situação do mercado de 

Maria Vinagre, sobre uma nova localização da Feira do folar de Odeceixe porque 

atualmente cria mais transtorno do que o benefício e se a câmara tem alguma 

estratégia em relação ao caravanismo para esta época balnear. ------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara agradeceu as palavras que lhe foram dirigidas 

pelo Senhor Vítor Vicente e agradecer a todos os membros da assembleia 

municipal nesta sua nova função, dizendo que espera estar à altura que o cargo 

obriga, não se querendo interferir na atividade da assembleia municipal, mas 

espera que continuem a ser críticos, a serem justos e continuem acima de tudo a 

lutar pelo Concelho que bem precisa e acima de tudo no seio de cada força 

política façam ver as dificuldades ou as oportunidades que o nosso Concelho 

tem, tem o desejo de trabalhar com todos ainda que com os pontos de vista 

diferentes, mas todos a pensar no que é bem do nosso Concelho e é para isso que 

estão cá todos e não tem dúvida do empenho e dedicação que têm e continuarão 

a ter, esperem do Presidente da Câmara sempre franqueza e frontalidade e de 

facto quando precisar de ajuda vai pedir a todos. ----------------------------------- 

Relativamente à questão que foi colocado pela Senhora Eva Neto sobre a 

Unidade Móvel de Saúde disse que após o processo ter sido desbloqueado por 

parte da AMAL, há cerca de duas semanas havia dado despacho para a sua 

aquisição e espera que deva ser uma realidade dentro em breve. ------------------- 

Referiu que na semana passada foram iniciadas um conjunto de reuniões com a 

Santa Casa, a Casa da Criança e os Bombeiros Voluntários e desta primeira 

reunião há dados que são preocupantes, porque a longevidade e o tempo de vida 

aumentaram, e isso coloca um desafio grande a todos, nomeadamente às 

instituições ligadas à ação social e à solidariedade e às questões da terceira 

idade. O panorama não é fácil, era bom que cada um dos membros da 

assembleia, com as forças partidárias começassem a olhar para esta realidade 

que hoje em dia fazer ação social fica caro e é a ruína se calhar de determinadas 

IPSS, se de facto o panorama não mudar, esse é trabalho que seguramente terá 

que ser agarrado por todos para que efetivamente as coisas possam mudar, o 

panorama não é fácil, a câmara municipal estará disponível como tem estado 

até agora para de facto tentar resolver algumas questões. -------------------------

Quanto à questão da “Terra Seixe” disse que é um projeto que a câmara 
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municipal também participa com o GETA e a junta de freguesia de Odeceixe, que 

está a desenvolver um projeto muito interessante para a zona a ribeira Seixe, as 

questões do transporte serão combinadas. ------------------------------------------- 

Em relação aos teclados dos computadores na escola irão ver o que se passa, não 

tendo qualquer informação sobre isso e sobre os tabletes para substituição dos 

livros escolares sabe que a câmara em tempos disponibilizou alguns, não 

sabendo se os livros escolares estão disponibilizados em suporte informático. ---- 

Relativamente aos esgotos do Espartal, os mesmos não estão ligados à ETAR, é 

um compromisso que existe, existe um contrato e um acordo com as Águas do 

Algarve e com o dono do empreendimento para fazer essa conduta, devido ao 

problema que houve no Espartal isso nunca foi concretizado, a câmara em breve 

tentará junto da empresa Algarve Dois ou quem efetivamente gere os destinos do 

Espartal perceber se estão em condições de fazer essa ligação, porque a câmara 

tem de garantias em lotes cujo valor permite poder substituir-se ao loteador e 

fazer essa infraestrutura. O processo do plano de pormenor do Espartal está 

concluído, não estão concluídas uma série de outras questões, que são questões 

menores, mas que também são importantes, no meio do ano serão feitas as 

reuniões que forem necessárias e voltarão à situação da ligação dos esgotos. ---- 

No que diz respeito aos lotes na Barrada, em pormenor não saber dizer, há 

alguns que são pertença da câmara, existem lotes criados na parte de cima 

daquele lote criado que irá ser o futuro quartel da GNR, serão sete ou nove que 

estão nesta alteração do loteamento. ------------------------------------------------- 

Sobre a questão dos centros de recolha para animais, ainda não foi manifestado 

o interesse, foram pedidos à CCDR mais alguns esclarecimentos, é uma 

oportunidade interessante e é uma oportunidade de gostariam de agarrar. ------ 

Em relação às obras da rua vinte e cinco de abril, informou que a câmara 

municipal ainda não tomou posse administrativa da mesma, mas está a um 

passo de o fazer, a empresa tem sido multada todos os dias, pediu para não o 

ser, mas não havia maneira de o evitar, pediu uma nova prorrogação do prazo, 

que não lhe foi concedida porque já lhe tinha sido dado uma e ultimamente 

pediu a sessação da posição contratual para outra empresa, se assim se pode 

dizer e é do mesmo grupo, com a mesma sede, etc., esta empresa não oferece 

garantias para terminar a obra, das reuniões que têm havido com os serviços 

técnicos da câmara e a empresa, tem havido sempre muito dificuldade em 

comunicar com a mesma, ao deparar-se com a desmontagem da cofragem o 

subempreiteiro disse-lhe que a empresa não responde, não lhes dá uma palavra, 

não conseguem suportar mais, a empresa tem cerca de doze por cento da obra 

realizada, o último auto feito já não foi pago e têm de executar as garantias 

bancárias que têm, não é uma situação agradável. Há aqui três situações uma 

tem a ver com os fundos comunitários porque têm que pedir à CCDR que alargue 

o prazo, o que está a ser feito, outra tem a ver com tomar posse administrativa 

da obra, fazer todo um processo burocrático e administrativo que é necessário e 

depois lançar novo concurso, sendo a preocupação que obra não avance no 

verão, há outra preocupação que se preparasse uma estrutura para a sua 

vedação em condições de segurança alargando e possibilitando também algum 

estacionamento durante este verão. Têm que ter algum cuidado neste processo 

para que esta empresa não lhes venha pedir responsabilidades, não dar nenhum 

passo em falso para que possam ser contrariados pela empresa no sentido de 

pedirem alguma indeminização, não é uma obra complicada, o tempo até 

permitiu trabalhar, não tem cumprido e vão ter que executar em termos 

administrativos e retomar todo o processo de modo a que não se perca fundos 

comunitários e de maneira que se garanta a segurança e se crie condições para 

que não vá causar constrangimentos no verão. ------------------------------------- 
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A Senhora Lurdes Bento disse que a questão do estacionamento não é difícil, 

bastava puxar a vedação desde que haja condições de segurança, porque apenas 

existe um pequeno espaço disponível para o efeito. --------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara quanto ao funcionamento da ETAR de Aljezur 

disse não ter nada que lhe diga que não esteja a funcionar em condições, a 

mesma é explorada pelas Águas do Algarve e esta não comunicou qualquer 

anomalia, porque têm dado sempre feed back ao longo do tempo das várias 

ETAR que exploram no Concelho, irão estar atentos e vão ver se se passa alguma 

coisa. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o Mercado de Maria Vinagre disse que a câmara aceitou as razões da 

entrega do mesmo e após obras de manutenção irá lançar o procedimento para 

uma nova concessão, pois ele importante para a localidade e é importante que 

volte a ser o local que foi para a população. ----------------------------------------- 

Em relação à feira do folar disse ser possível que tenha que haver mais algum 

aprofundar daquela localização o Senhor Vereador António Carvalho 

seguramente vai aprofundar a situação, ela causa alguns transtornos 

seguramente que sim, ficar ali com os transtornos que causa e ir para outro sítio 

é uma situação que dever ser aprofundada, a mesma correu bem, o espaço foi 

melhorado, fica a dica de pensar numa nova localização. -------------------------- 

O Senhor José Oliveira disse que foi feita a variante para tirar o trânsito da Vila 

e agora fechá-la não faz sentido. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação ao caravanismo foi criado 

há alguns anos atrás um grupo de trabalho liderado pela CCDR, onde esta com 

as várias entidades que têm competência nestas matérias, nomeadamente, 

câmaras municipais, ICNF entre outras entidades, criar um modelo que 

funcionasse em rede no Algarve com a criação de vários parques. A verdade é 

que no Concelho de Aljezur ainda não foi possível um parque de autocaravanas, 

porque das quatro intenções que se recorda que foram apresentadas na câmara 

ainda nenhuma delas conseguiu um parecer favorável do ICNF, o José 

Amarelinho nos últimos dias enquanto Presidente da Câmara fez um e-mail para 

a CCDR e o ICNF no sentido de se fazer uma reunião para saber quais os 

procedimentos para fazer aprovar alguns parques no nosso Concelho. ------------ 

A Senhora Lurdes Bento disse que há alguns dias em conversa com um dos 

interessados em promover a construção de um parque de caravanismo, este 

disse-lhe que já tinha um parecer favorável. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que poderia ter-lhe passado essa situação, 

fica satisfeito se assim for, mas que pediram uma reunião à CCDR e à Eng.ª 

Valentina do ICNF para ver se conseguem dar passos concretos, o Plano do 

Parque Natural como está feito não permite construção de nenhum parque, 

espera que se consiga ultrapassar isto, porque a realidade é só uma, é o que se vê 

e a realidade cada vez vai sendo maior, que se encontre aqui mecanismos que 

possam permitir a construção deste tipo de equipamentos, pode não gerar muita 

riqueza, mas cria algum posto de trabalho e permite ordenar este tipo de 

turismo, que na sua opinião não é de deitar fora, têm que ser criadas as 

condições para os receber. ------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira perguntou se a estratégia era fazer um parque de 

caravanismo municipal ou privado. --------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara disse que a câmara tem previsto um pequeno 

parque junto ao pavilhão desportivo no âmbito do PADRE, não é suficiente, 

entendem que se houver privados, não haverá públicos, porque não deverá de ser 

a câmara a promover nesta fase, era importante que aparecessem até porque há 

vários problemas e a atuação da GNR tem uma diferença de atuação se os 
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autocaravanistas são portugueses ou estrangeiros, uns são multados e outros 

não, esse não é o caminho, devemos criar as condições primeiro e partir daí 

começar a autuar. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse ter ouvido dizer que o Município recebe 

dinheiro das eólicas e que este dinheiro é destinado para a educação ambiental, 

perguntado se é verdade? ------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente na sequência da informação que haviam sete a nove lotes 

na Barrada, perguntou se há ou não interessados e porque é não são colocados a 

concurso? ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação às eólicas a câmara recebe 

umas taxas conforme a produção, julga que não há nenhuma cláusula que 

obrigue essa verba a ser destinada à educação ambiental ou a projetos 

ambientais, mas no orçamento municipal existem projetos ambientais a decorrer 

e que a câmara está a apoiar. ---------------------------------------------------------  

Em relação aos lotes na Barrada disse que só agora foi feita a alteração 

Loteamento, o processo irá novamente à reunião de câmara por ser ter 

verificado um erro nos serviços que tem a ver com o valor indicado na medição 

de uma área que que não foi corretamente mencionada e após a aprovação da 

assembleia, estará em condições de se avançar com a infraestruturação dos lotes 

de acordo com o novo desenho que existe. ------------------------------------------- 

Que está ser feito um levantamento em todos os loteamentos municipais para 

fazer o ponto de situação do número de lotes e ver a lista de inscritos para poder 

avançar-se para a autoconstrução, porque existem alguns lotes disponíveis nos 

loteamentos, porque tem havido mais procura. ------------------------------------- 

 

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

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

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

assembleia, um intervalo de dez minutos. --------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a presença 

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

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DA ATIVIDADE DE DOIS MIL E DEZASSETE DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR: –------------  

Presente à reunião o Relatório de Atividade de dois mil e dezassete da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, 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 Hugo Ferreira, segundo-secretário da mesa da assembleia 

municipal disse que por ser membro da Comissão da Comissão da Proteção de 

Crianças de Jovens de Aljezur em representação da educação, a Presidente da 

mesma delegou em si a apresentação do Relatório, tendo feito a explicação sobre 

o conteúdo do mesmo. -----------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
APROVAÇÃO DE REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: -------------------- 

Presente à reunião o Regimento da Assembleia para o mandato dois mil e 

dezassete/dois mil e vinte e um, foi dispensada a sua leitura, uma vez que o 

mesmo tinha sido oportunamente remetido a todos os membros da Assembleia, o 

qual fica arquivada em pasta própria. ----------------------------------------------- 
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Face às várias dúvidas suscitadas por vários membros da assembleia, a Mesa 

retirou a proposta uma melhor análise e posterior apresentação. ----------------- 
  

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
APRECIAÇÃO DA ADESÃO À ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ASSMBLEIAS MUNICIPAIS: ---------------------------------------------------------- 

Presente à reunião a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, 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: ---------------------------------------------------------- 

“ADESÃO À ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - ANAM --- 

Considerandos: ------------------------------------------------------------------------- 

a) Resulta do artigo ducentésimo-trigésimo-quinto, número um da CRP que a 

organização democrática do Estado português compreende, também, a 

existência de municípios; --------------------------------------------------------------  

b) Tais municípios, de acordo com o mesmo artigo ducentésimo-quinquagésimo- 

terceiro da CRP, podem constituir associações para a administração de 

interesses comuns; ---------------------------------------------------------------------  

c) Mais especificamente, podem os municípios constituir, alternativamente, 

associações de fins específicos, nos termos dos artigos cento e oito a cento  e dez 

da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 

consagra o regime jurídico das autarquias locais, as quais constituem pessoas 

coletivas de direito público, ou puras associações de direito privado, nos termos 

consagrados na Lei número cinquenta e quatro barra noventa e oito, de dezoito 

de agosto, que consagra o regime jurídico das associações representativas de 

municípios e das freguesias; -----------------------------------------------------------  

d) A ANAM – Associação Nacional de Assembleias Municipais é uma associação 

de direito privado, constituída por escritura pública de sete de maio de dois mil e 

dezasseis, que se rege pelos respetivos estatutos e pelas disposições do Código 

Civil; ------------------------------------------------------------------------------------ 

e) De acordo com o número um do artigo segundo, dos seus estatutos, constitui 

objeto da ANAM a valorização do papel das assembleias municipais na 

organização democrática dos municípios; -------------------------------------------- 

f) Valorização essa que, na senda democratizante da Constituinte de mil 

novecentos e setenta e cinco - mil novecentos e setenta e seis, visa salvaguardar 

o papel da assembleia municipal enquanto verdadeira “casa da democracia” no 

âmbito local; --------------------------------------------------------------------------- 

g) Ao abrigo do disposto no número três dos referidos estatutos são associadas 

da ANAM as assembleias municipais, representadas pelos respetivos presidentes, 

que manifestem a vontade de aderir a esta associação; ----------------------------- 

h) No Segundo Encontro Nacional de Presidentes de Assembleia Municipal, 

realizado em três de março de dois mil e dezoito, foi aprovado por unanimidade, 

a fixação do valor das quotas para mil e dezoito, a pagar pelas suas associadas, 

cabendo à assembleia municipal de Aljezur pagar o montante de mil euros; ------ 

i) A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma 

competência tipicamente reservada à assembleia municipal (…)” – cfr. Gomes 

Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. 

II, Coimbra Editora, dois mil e dez, p. setecentos e sessenta e oito; ----------------- 

j) A adesão  a uma associação de direito  privado de  municípios  tem em  vista  a 

representação institucional dos seus associados – e aqui especificamente a 

adesão à ANAM – e uma vez que o que se pretende é representar 
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institucionalmente o município, a deliberação da adesão deste deve ser uma 

deliberação de valor reforçado, obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que 

compõem a pessoa coletiva do município – órgão executivo e o órgão 

deliberativo; ---------------------------------------------------------------------------- 

k) Compete ao presidente da assembleia municipal representar a assembleia 

municipal, de acordo com a alínea a) do número um do artigo vigésimo-quinto 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro; ----------------------------------- 

l) De acordo com o estipulado no artigo trigésimo-terceiro, número um, alínea 

oo) da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

compete à câmara municipal a designação do representante do município na 

ANAM. ----------------------------------------------------------------------------------  

Assim, proponho, ao abrigo do previsto no artigo vigésimo-quinto, número dois, 

alínea k), conjugado com o artigo trigésimo-terceiro, número um, alínea oo) 

ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que a assembleia 

municipal delibere recomendar à câmara municipal a aprovação do seguinte: --- 

Um – A aceitação dos Estatutos da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, que faz parte integrante desta proposta. ------------------------------- 

Dois – A adesão da assembleia municipal de Aljezur à Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, sendo representada pelo respetivo presidente. ----------- 

Três – Que esta elabore e submeta ao órgão deliberativo proposta no sentido da 

adesão do Município de Aljezur à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais (ANAM), a qual deve ser presente à próxima sessão da assembleia 

municipal para ratificação. ----------------------------------------------------------- 

Quatro – O pagamento da quota anual para dois mil e dezoito no valor de mil 

euros, aprovada no Segundo Encontro Nacional de Presidentes de Assembleia 

Municipal, realizado em três de março de dois mil e dezoito.” ---------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que quando os Governos e as forças 

políticas falam em descentralizaçã e mais delegações nos municípios, essas 

delegações de competências vão ter que ser sempre companhas por 

compensações financeiras, neste sentido, um grupo de presidentes de 

assembleias municipais, deram inicio à criação  da Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, que tem tido uma adesão bastante grande, tendo já 

feito várias reuniões, foi feito o respetivo estatuto e está previsto para o próximo 

mês de maio o seu primeiro congresso,. ---------------------------------------------- 

O que se pretendia com esta proposta e como não trabalhamos sozinhos, 

digamos para dar um reforço aos executivos municipais, como trabalhamos em 

colaboração e os objetivos são os mesmos, é um trabalho conjunto e é um 

trabalho de representação do Município, o processo da adesão processa-se 

primeiro com uma recomendação ao executivo camarário para que este aprove a 

adesão à ANAM, aceite os respetivos estatutos e o pagamento da quota anual, 

depois devolver à assembleia municipal para retificação. --------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse não ver interesse algum nesta Associação, já existe 

a Associação Nacional de Municípios onde o presidente da assembleia tem 

assento, onde as assembleias municipais estão representadas, agora criar ao 

lado da Associação Nacional de Municípios uma Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, o município só é um, acha que estamos a dividir e temos 

é de nos concentrar todos, câmaras e assembleias, em torno da Associação 

Nacional de Municípios que a todos representa. -------------------------------------

Sabendo que a quota é simbólica, mas se calhar os teclados que e escola não tem 
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seria bem utilizada, mas depois além desta quota dos mil euros, tem outras 

despesas inerentes de representação e tudo o mais, devemos promover o 

Município, devemo-nos fazer ouvir, mas crê que o devemos fazer em torno da 

Associação Nacional de Municípios, não fazendo sentido ter o órgão executivo 

na Associação Nacional  de Municípios e o órgão deliberativo noutra à parte,  

acha que temos é que dar força à Associação Nacional de Municípios e essa sim 

representa os municípios portugueses, tem peso e faz-se ouvir e é aí que devemos 

apostar, termos a Associação Nacional de Municípios a defender uma coisa e a 

Associação Nacional das Assembleias Municipais a defender outra diferente, 

corremos o risco de isso acontecer. Sem receio algum de uma de forma muito 

frontal é contra, depois ainda há algo muito suigeniris que é o órgão 

deliberativo pedir ao órgão executivo que tem que fiscalizar a autorização para 

fazer a sua adesão, tem de ser porque que tem o dinheiro para pagar é o outro, 

irmos é junto Associação Nacional de Municípios fazer ouvir a nossa voz e exigir 

que eles nos representem e lutem por aquilo que é os nossos interesses, não 

vendo vantagem alguma nisto. -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse que de acordo com os seus estatutos a 

ANAM tem por objeto: “Valorizar o papel das assembleias municipais na 

organização democrática dos municípios, apoiando e promovendo para o efeito 

estudos, seminários, congressos e publicações. Na proporção do seu objeto a 

ANAM poderá estabelecer contatos e protocolos com associações e outras 

entidades que lidem com os municípios, bem como com estes isoladamente ou em 

conjunto.”  e que são associados da ANAM: “Os municípios representados pelos 

respetivos presidentes de assembleia municipal, cujas assembleias municipais 

hajam deliberado a sua adesão a esta associação”. ---------------------------------- 

Que as assembleias deverão vir a ter um papel mais importante do que têm tido 

até agora, não podemos ficar para trás, não vendo incompatibilidade entre as 

duas Associações, antes pelo contrário, elas têm que se complementar. ----------- 

O Senhor José Duarte disse estar de acordo com que o que disse o Senhor Vítor 

Vicente, sem qualquer desprimor dessa Associação que foi constituída por grupo 

de presidentes de assembleia municipal, não lhe parece que faça muito sentido a 

adesão da assembleia municipal de Aljezur, certamente que não faria mal, 

quanto mais contato houver com outros presidentes de assembleia será mais 

enriquecido o conteúdo do que foi debatido, por outro lado, como foi dito pelo 

Senhor Vítor Vicente, a Associação Nacional de Municípios já tem nos seus 

congressos o presidente da assembleia municipal de cada concelho. -------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse quanto mais unidade haver entre órgãos 

melhor, pensa que é necessária uma Associação de Assembleias Municipais, 

gostaria que esta Associação tivesse autonomia financeira, porque são órgãos 

que embora façam parte do município, são órgãos diferentes e com perspetivas 

de funcionamento diferentes, foi criada há muito anos a Associação Nacional de 

Municípios, mas não discorda da ideia, deveremos olhar para o futuro e 

avizinham-se mudanças substanciais na delegação de competências e na 

descentralização, apesar de trabalharem todos no mesmo sentido é necessário 

que haja uma diferenciação e uma autonomia dos órgãos nas suas funções, que 

esta Associação tivesse uma autonomia e pudesse ser útil. -------------------------  

O Senhor Henrique Henriques disse se são órgãos diferentes, se os mesmos têm 

missões diferentes, sendo a assembleia um órgão de fiscalização, será que não 

faz sentido ter uma autonomia independente em relação à câmara, pensa que 

sim, devendo ficar em consideração isso. --------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que quando foi Presidente da Assembleia 

Municipal, num Congresso da ANMP realizado em Ponta Delgada, ouviu alguns 
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presidentes de assembleia municipal queixarem-se que tinham muito poucas 

condições de trabalho, não tinham um sítio para trabalhar, não tinham apoio 

de um funcionário e muitos sentiam o seu papel muito desvalorizado, isto em 

2004/2005, nessa altura foram aprovadas moções de transferência de 

competências e muitos presidentes reclamarem de melhores condições para 

trabalhar e terem acesso à informação, se com a  ideia da criação desta 

Associação venha valorizar o papel das assembleias municipais, não acha que 

seja uma coisa prioritária, mas não tem nada contra que seja feita a adesão, 

poderá ser útil para as assembleias municipais. ------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que faz sentido a criação desta Associação, onde os 

presidentes de assembleia possam ir beber informação, estando em desacordo 

com o Senhor Vítor Vicente, certo que o presidente da assembleia levará junto 

dessa Associação as nossas preocupações. -------------------------------------------- 

A Senhora Eva Neto disse que é importante que haja a associação dos 

municípios, onde as assembleias já estão representadas, acha natural que 

qualquer pessoa que esteja na política queira por sinal ficar na história, 

certamente que quem criou esta Associação também queira ficar. Questiona-se 

se nós devemos gerir com toda a parcimónia possível os recursos que temos e 

uma vez que não é a questão democrática que está em causa, porque felizmente 

vivemos em democracia e desconhece que existam problemas democráticos nesta 

nossa casa, considera que não é prioritário de todo, acha que não é só a quota 

que está em causa, são os custos associados, é o tempo despendido e considera 

que o valor despendido nas deslocações poderia perfeitamente ser otimizado 

para fazer investigação ou pesquisa sobre os temas que realmente são 

prioritários para o Concelho, sugerindo que caso não haja acordo e não é 

prioritário e nem faz sentido o Município participar, o uso da videoconferência 

que pode minimizar os custos das reuniões. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que sem querer influenciar qualquer 

decisão da assembleia, gostaria que este assunto fosse votado por unanimidade, 

uma vez que se avizinham novas competências para as autarquias, 

nomeadamente para os municípios e também se adivinham mais 

responsabilidades e mais competências para as assembleias municipais. Se esta 

assembleia e se esta Associação contribuir para o que o seu desempenho no 

futuro possa ser melhor para o Concelho de Aljezur tem a certeza que não será 

por isso que a câmara municipal de Aljezur deixará de suportar os 1.000 euros 

em questão e as deslocações, se efetivamente depois houver um empenho de 

quem faz parte desse órgão para melhorar as coisas, os membros da câmara 

municipal não deixarão de votar favoravelmente a esta questão, sem pôr a causa 

a questão dos teclados para a escola que haviam sido referidos. -------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que a intervenção feita pela Senhora Lurdes Bento 

lhe esteve a dar razão, porque quando ela diz que “no Congresso da Associação 

Nacional de Municípios, os presidentes de assembleia foram-se queixar das 

dificuldades que tinham”, queixaram-se no lugar próprio com os presidentes de 

câmara a ouvir, se estivessem a falar sozinhos se calhar não tinha o efeito que 

tem assim, não tem dúvida que vêm mais competências e até para a assembleia, 

mas isso não altera em nada este seu princípio, porque o que aquilo que pensa é 

que no seio da Associação Nacional de Municípios que tudo isto deve ser tratado, 

se lhe disserem que no seio da Associação Nacional de Municípios criam o fórum 

das assembleias municipais, agora não se divida, que juntemos esforços e se diga 

dentro de uma organização que representa os municípios os problemas que 

temos, respeita a diversidade de opiniões, pensa de forma convicta desta mesma 

forma. ---------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
Sessão de 30/04/2018 

 
 

21 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que o problema é exigir também 

condições de trabalho e de fiscalização das assembleias municipais, não basta 

ser membro da assembleia municipal, temos que ser efetivos, que participar, que 

ter responsabilidade, de futuro vão exigir-lhes responsabilidade e têm de estar 

preparados e terem de agir e trabalhar em conjunto em termos de assembleias 

municipais para ajudar os municípios dentro das respetivas competências de 

cada um. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse que do que leu sobre esta Associação irá 

abster-se na votação, vão vendo bondade na filiação na mesma, nada tem 

contra ou a favor, não lhe convence, é dentro da Associação Nacional de 

Municípios que se devem e se podem discutir as carências, as necessidades 

daquilo que falta às assembleias municipais. --------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse ter a convicção que os órgãos devem ter 

um grau de autonomia, neste caso, órgão assembleia e órgão câmara municipal, 

naturalmente que uma adesão de assembleias liga mais as assembleias umas 

com a outras, já aqui foi dito e ele já foi também Presidente da Assembleia 

Municipal e sentiu que é importante que as assembleias tivessem uma presença 

como órgão importante no município e ter um presença mais forte e esse grau de 

autonomia através da criação de uma Associação de Assembleias Municipais. 

Pergunta porque é que as assembleias sentiram a necessidade da criação desta 

Associação, quem está no terreno e sente os problemas e reivindica a sua criação 

deve sentir que essa Associação é necessária e o seu testemunho pessoal vai um 

pouco nesse sentido e tendo estado presente no último Congresso da Associação 

Nacional de Municípios em representação das juntas de freguesia, não se 

verifica a representação das assembleias municipais nos diferentes órgãos. ------ 

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

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

Manuel Cristo Lurdes Bento, José Carlos Silva, José Hugo Ferreira, Mara Duarte, 

Maria Emília Rosendo, Henrique Henriques, José Francisco Estevão, Carlos Viera 

e Eliezer Candeias, contra dos membros Vítor Vicente, Eva Neto e Américo de 

Novais, a abstenção dos membros José Maria da Luz, Johannes Schydlo José 

Oliveira e José Duarte, recomendar à câmara municipal: --------------------------- 

Um – A aceitação dos Estatutos da Associação Nacional de Assembleias 

Municipais, que faz parte integrante desta proposta. ------------------------------- 

Dois – A adesão da assembleia municipal de Aljezur à Associação Nacional de 

Assembleias Municipais, sendo representada pelo respetivo presidente. ----------- 

Três – Que esta elabore e submeta ao órgão deliberativo proposta no sentido da 

adesão do Município de Aljezur à Associação Nacional de Assembleias 

Municipais (ANAM), a qual deve ser presente à próxima sessão da assembleia 

municipal para ratificação. ----------------------------------------------------------- 

Quatro – O pagamento da quota anual para dois mil e dezoito no valor de mil 

euros, aprovada no Segundo Encontro Nacional de Presidentes de Assembleia 

Municipal, realizado em três de março de dois mil e dezoito. ---------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VÍTOR VICENTE: -------------------------------------- 

“Voto contra porque considero que a assembleia deve-se sentir representada pela 

Associação Nacional de Municípios, criar outra Associação só serve para dividir 

e aumentar despesas, quando o objetivo deve ser unir esforços para uma melhor 

representação na defesa dos interesses do Município.” -----------------------------

O Senhor Vítor Vicente disse que a declaração de voto apresentada é extensiva à 

Coligação Juntos por Aljezur (PPD/PSD.CDS/PP.MPT). ------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
APRECIAÇÃO  DA  INFORMAÇÃO   ESCRITA  DO  SENHOR   PRESIDENTE  DA 
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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 Vítor Vicente felicitou a inauguração da Unidade de Cuidados 

Continuados na Comunidade, felicitou também o regresso do funcionamento da 

sala de fisioterapia, embora em tempo parcial e desejar que isto passe a tempo 

inteiro. Também alguma satisfação pelo mestrado em espaços rurais da 

Universidade do Algarve em território do Município e pela escultura em Odeceixe 

alusiva à Vila e à Praia de Odeceixe e a tudo mais. ----------------------------------  

De acordo com a lei a informação do Senhor Presidente em termos gerais está 

bem apresentada, mas ainda de acordo com a lei deveria ter mencionada a 

referência à situação financeira do município e não tem, há sempre um bom 

momento para melhorar os procedimentos. ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse algumas coisas que aí que estão referidas 

que são da responsabilidade do Município, outras nem por isso, de qualquer 

maneira fica o reparo que o Senhor Vítor Vicente coloca e que irá ser corrigido. - 
 

ALTERAÇÃO À ORDEM DE TRABALHOS: 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que como tinha de ser até ao último dia 

de abril a prestação de contas de dois mil e dezassete, propôs e foi aprovado por 

unanimidade, que fossem alterados os pontos da ordem de trabalhos passando a 

ser a seguinte: -------------------------------------------------------------------------- 

- O ponto número sete para número cinco. ------------------------------------------ 

- O ponto número oito para número seis. -------------------------------------------- 

- O ponto número nove para número sete. ------------------------------------------- 

- O ponto número cinco para número oito. ------------------------------------------ 

- O ponto número seis para número nove. ------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO 
PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE: ----------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte quatro de abril de dois mil e dezoito, que acompanhava os 

respetivos documentos, 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 Vítor Vicente referiu que no anexo sobre conclusões de inventário e 

património, no ponto dois dois, alínea c) diz: “desconhecido no exercício de dois 

mil e dezassete o valor de setecentos e dois mil seiscentos e cinquenta e dois 

euros e dezassete cêntimos referente a projetos técnicos que não se preveem 

executados”, solicitando esclarecimentos. -------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal disse que durante 

muitos anos houve a execução de muitos projetos, era importante que esses 

projetos estivessem aprovados pelo Município e disponíveis que pudessem vir a 

concretizar-se em obra aquando da abertura das candidaturas a fundos 

comunitários, os mesmos ficaram por registar, ficando imobilizados em curso, o 

que se chama ficar à espera que a obra se realizasse, essas obras nunca 

chegaram a ser realizadas. ------------------------------------------------------------ 

O registo do património municipal está praticamente concluído, o que são bens 

do domínio público está feito o levantamento, o que é saneamento, redes de 

águas, rede viária está feito o levantamento e a georreferenciação, o que falta 

fazer é o confronto entre o que se encontra registado na Autoridade Tributária e 
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o que está no sistema de inventário e cadastro do Município e o que está 

registado na Conservatória, isso é um problema muito complexo porque há 

desanexações ainda não regularizadas, tendo em conta o valor patrimonial 

registado com a atualização do IMI, consideraram que não é justo registar por 

esses valores, por vezes os terrenos foram vendidos por um valor social não 

devendo ser valorizados pelo valor do VPT porque iam influenciar os resultados, 

têm de ser confrontados todos esses registos. Depois de discutidos com o Revisor 

de Contas optaram por manter essa ressalva ainda, até terem a certeza que o 

valor que está registado corresponde à realidade, têm de utilizar um critério 

para ter um valor justo. ---------------------------------------------------------------  

Foi feita uma opção porque o POCAL permitia que muitos bens, ruas e caminhos 

em que não houve intervenção a partir de dois mil, estão inventariados e foram 

valorizados a custo zero, os bens privados do Município que foram adquiridos na 

vigência do POCAL estão todos registados pelos valores de aquisição, o grande 

problema que existe está nos prédios que existiam antes da vigência do POCAL, 

ou seja, antes de dois mil e dois. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Duarte disse ter ficado esclarecido com a resposta, sendo esta 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão resultante de um plano e orçamento 

que foi elaborado para o mesmo ano, como não estava nesta assembleia 

aquando dessa aprovação, considera esta Prestação de Contas e o Relatório um 

documento técnico, tendo ele sido auditado como é da Lei por um Revisor Oficial 

de Contas, por outro lado, foi elaborado pelos serviços de contabilidade desta 

autarquia que pensa que merecem a melhor credibilidade, é um documento que 

está à vontade para votar favoravelmente mediante os prossupostos que iniciou.  

A Senhora Lurdes Bento disse que sendo um documento muito técnico e muitas 

coisas lhes passam ao lado por não terem a formação adequada para fazer uma 

análise muito profunda e de acordo com o parecer do Revisor Oficial de Contas, 

o qual dá um parecer positivo e que diz que o documento reuniu todos os 

requisitos previstos, será de aprovar o mesmo. -------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que este era um documento acima de tudo 

técnico e dizer o esforço que foi feito pelos serviços num esforço redobrado para 

dar resposta ao que é a questão da verba referente aos projetos que não tinha 

sido feita e é o momento de fazê-lo e é importante realçar o esforço que foi feito 

a bem de porem as questões em ordem. ---------------------------------------------- 

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

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

Vítor Vicente, Eva Neto e Américo de Novais, aprovar a Prestação de Contas e 

Relatório de Gestão de dois mil e dezassete. ------------------------------------------ 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VÍTOR VICENTE: -------------------------------------- 

“Voto de abstenção por se tratar de um documento técnico duma gestão que não 

participei, sobre a qual me faltam conhecimentos e fundamentos para atestar 

sobre a sua dimensão.” ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que a declaração de voto apresentada é extensiva à 

Coligação Juntos por Aljezur (PPD/PSD.CDS/PP.MPT). ------------------------------- 

Foi ainda aprovado por unanimidade, de acordo com o estipulado no ponto dois 

ponto sete ponto três do POCAL que, a aplicação do Resultado Liquido do 

Exercício, cujo valor é de seiscentos e cinco mil trezentos e cinquenta e um euros 

e setenta cêntimos, a seguinte aplicação de resultados líquidos do exercício: -----  

Constituição de reservas legais no valor de trinta mil duzentos e sessenta e sete 

euros e cinquenta e oito cêntimos e que o valor restante, de quinhentos e setenta 

e cinco mil oitenta e quatro euros e doze cêntimos seja transferido para a Conta 

de Resultados Transitados. ------------------------------------------------------------  
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS 
SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO: ------- 

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

reunião de vinte quatro de abril de dois mil e dezoito, que acompanhava os 

respetivos documentos 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 segunda Revisão ao 

Orçamento e Grandes Opções do Plano. ---------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE 
ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E DEZOITO: --------------  

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

reunião de vinte quatro de abril de dois mil e dezoito, que acompanhava 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. ---------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que esta alteração teve a ver com a 

introdução de uma função que por lapso não havia sido incluído aquando da 

aprovação do mapa, havia o lugar, como trabalhador havia pedido a rescisão do 

contrato, não foi contemplado no mapa de pessoal de dois mil e dezoito, a 

função faz, uma vez que se ia alterar surgiu também aqui a necessidade de 

contemplarmos também o reforço na área do ambiente com o reforço de um 

assistente técnico e um na área da engenharia alimentar mas que tem também a 

competência técnica na área do ambiente, que estará nas duas equipas. ---------- 

Houve também a necessidade de repensar a parte do ordenamento do território 

e do urbanismo e de ter um suporte a tempo inteiro através de alguém formado 

em direito e que possa dedicar-se e dar os pareceres e acompanhar as tomadas 

de decisão no urbanismo e no ordenamento do território. -------------------------- 

Está também aqui uma alteração em termos de informática que é para permitir 

a progressão na carreira e valorização de um trabalhador que já está em 

condições de o fazer. ------------------------------------------------------------------- 

O funcionário administrativo que está para ser colocado no ambiente é uma 

mobilidade para uma pessoa que vem do Município da Vila do Bispo, vai ser a 

toda a hora. ---------------------------------------------------------------------------- 

Também dizer que o mapa inicial já era um mapa exigente, este vem reforçar, 

mas não vai ser uma tarefa fácil proceder a todas estas contratações, hoje em 

dia a contratação na função pública é muito exigente, cada concurso e cada 

processo tem cerca de sete etapas, dezassete fases até se chegar à celebração do 

contrato, é uma questão difícil e este mapa mesmo com esta alteração é um 

mapa exigente, sobretudo na Divisão de Recursos Humanos que está bastante 

desfalcada, com dificuldades ela própria, mas também estamos à espera de 

admitir mais uma pessoa e ainda vir uma pessoa por mobilidade, vem da área da 

educação do Município de Lagos e é uma pessoa que sabe trabalhar na área do 

processamento e dos vencimentos. ---------------------------------------------------- 

Se ainda neste mandato se efetivarem as transferências de competências só da 

parte da educação em termos de pessoal é um esforço grande, mas que vamos 

tentar cumprir em dois mil e dezoito. ------------------------------------------------

A Senhora Lurdes Bento perguntou se está aberto concurso para o veterinário 

municipal? ------------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que esse concurso já está aberto, 

estando a decorrer o processo, é um concurso que vem de dois mil e dezassete. --- 
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Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Mapa 

de Pessoal para dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  OOIITTOO 
DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL, DA ÁREA DE DOZE 

METROS QUADRADOS, SITO NA RUA DIREITA – CARRAPATEIRA, FREGUESIA 

DE BORDEIRA: – ----------------------------------------------------------------------- 

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

reunião de dez de abril 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. ------------------------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a desafetação do domínio 

público municipal, da área de doze metros quadrados, sito na Rua Direita – 

Carrapateira, Freguesia de Bordeira, com o fim de integrar no domínio privado 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  NNOOVVEE 
APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA DE ODECEIXE, ROGIL, 

ALJEZUR E BORDEIRA: ---------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de abril 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. ----------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios financeiros às Juntas 

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

 

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

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

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

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

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

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

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a 

forma de votação por braço no ar.---------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 

declarada encerrada a sessão pelas zero horas vinte minutos do dia um de maio 

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 

_________________________________________ 
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O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


