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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2018 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de junho de 2018 

INÍCIO: 20:46 horas 

ENCERRAMENTO: 24:00 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Henrique Manuel Ramos Henriques, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando 

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

Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituído por Américo Martins de Novais 

José Francisco da Conceição Estevão, substituído por Fabrice Sandro Walther 

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por José Almeida da Silva 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTESMEMBROS  

José de Oliveira Cavaco  

 

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 totalidade/maioria dos 

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

aberta a sessão pelas 20:46 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro José Francisco da Conceição 

Estevão, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira, o qual apresentou e-mail 

datado de vinte e oito de junho de dois mil e dezoito, informando a devida 

ausência do concelho, por motivos imprevistos, sendo substituído pelo Senhor 

Fabrice Sandro Walther, Secretário da Junta de Freguesia de Bordeira, 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 José Hugo Tomás Ferreira, o qual 

apresentou e-mail datado de vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, 

informando a devida ausência do concelho, por motivos doença de familiar, 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 do Partido Socialista, José Almeida 

da Silva, que depois de verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o 

mesmo tomou o seu lugar na assembleia. -------------------------------------------- 
 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

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

Um ponto dois - Apresentação do documento estratégico “O Algarve pós vinte 

vinte, a perspetiva dos municípios – Contributo para o Portugal vinte trinta”. --- 

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

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

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

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

Três ponto um - Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal. -------------- 

Três ponto dois - Eleição da Comissão Permanente da Assembleia Municipal. ---- 

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

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

Três ponto quatro - Quarta alteração do Loteamento da Barrada – Deliberação 

de vinte sete de fevereiro de dois mil e dezoito - Retificação. ----------------------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia trinta de abril 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 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Anadá de 

Filipitsch Gomes, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Fabrice Sandro Walther e 

José Almeida da Silva, por não terem estado presentes na sessão. ----------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ESTRATÉGICO “O ALGARVE PÓS VINTE 

VINTE, A PERSPETIVA DOS MUNICÍPIOS – CONTRIBUTO PARA O PORTUGAL 

VINTE TRINTA: ------------------------------------------------------------------------ 

O  Senhor Presidente  da  Assembleia  informou  que  por  proposta  do  Conselho 
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Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Algarve fosse discutida nas 

assembleias municipais um debate sobre a estratégia do Algarve para a próxima 

década “O Algarve pós vinte vinte, a perspetiva dos municípios – Contributos 

para o Portugal vinte trinta”, tendo em vista a receção de contributos dos eleitos 

locais para valorizar o documento. --------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra ao Senhor Joaquim José Brandão Pires, Primeiro-Secretário 

da AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve), que disse ser este um 

documento de reflexão onde se pretende colher os contributos da região na 

perspetiva dos Municípios em relação ao próximo quadro de programação 

comunitária e aos desafios posteriores. ------------------------------------------- 

Apresentou um conjunto de dados que permitiu compreender a importância de 

se trabalhar a proposta da região e do país para a programação do próximo 

quadro comunitário (dois mil e vinte e um – dois mil e vinte e sete), bem como, 

das implicações e do impacto financeiro resultantes do Brexit, o corte 

perspetivado de sete por cento na Política de Coesão e de cinco por cento na 

Política Agrícola Comum, com uma redução do montante dos apoios previstos 

para Portugal e as restrições impostas no montante que o Algarve vai receber 

por ser considerada uma região em transição face aos indicadores adotados, os 

quais são bastante penalizadores para a região. ------------------------------------ 

Realçou os desequilíbrios verificados na região devido a uma estrutura 

económica suportada excessivamente no turismo, ao nível territorial e 

demográfico onde existe uma acentuada concentração da população na zona 

litoral em que quatro quintos da população reside num quinto do território, a 

perda de poder económico e político, a perda de população e o envelhecimento 

da mesma, a estes fatores regista-se a falta de habitação, a falta de mobilidade e 

de algumas infraestruturas sociais. -------------------------------------------------- 

Pretende-se com documento final contribuir para o reforço e a capacidade de 

afirmação do Algarve em dois mil e trinta e torná-lo dotado de recursos 

humanos qualificados, com uma economia dinâmica e sustentável, uma região 

competitiva que preserve os valores ambientais e preparada para enfrentar os 

desafios das alterações climáticas e acima de tudo uma região que conduza os 

seus próprios destinos e valorize a sua identidade. ---------------------------------- 

Passou à apresentação da proposta da estratégia da região em que os grandes 

desafios para a próxima década não passam pelos fundos comunitários, mas em 

torno dos seguintes desafios: ---------------------------------------------------------- 

Um - Modelo de governação (reforço do peso político da região através de uma 

CCDR eleita ou uma AMAL reforçada, de um acordo em relação à implementação 

das grandes infraestruturas e a criação de um fundo de coesão regional); -------- 

Dois - Adaptação às alterações climáticas (identificação e priorização das 

vulnerabilidades e riscos climáticos e respostas aos que irão afetar a região em 

múltiplos aspetos ambientais, sociais e económicos); --------------------------------  

Três - Desafios da água (gestão da água, construção de barragens, preservação 

dos aquíferos, reutilização de águas residuais tratadas para rega e 

dessalinização da água do mar); ------------------------------------------------------ 

Quatro - As áreas protegidas e floresta (valorização da qualidade dos valores 

ambientais potenciando as áreas protegias como uma mais-valia em termos 

económicos e a floresta como forma de evitar os riscos causados, em parte, pelo 

seu abandono progressivo, ordenar e tratar as matas públicas como exemplos a 

seguir em matéria de gestão florestal). ------------------------------------------- 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, o  qual apresentou e-mail datado de vinte  e  seis de junho de dois mil  e 
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 dezoito, informando a devida ausência do concelho, por motivos profissionais, 

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. 

O Senhor Joaquim José Brandão Pires, Primeiro-Secretário da AMAL 

(Comunidade Intermunicipal do Algarve), continuou a apresentação: ------------- 

Cinco - Ordenamento, requalificação urbana e habitação (os problemas 

resultantes da implementação do PROT, reabilitação e modernização dos centros 

urbanos, os aglomerados rurais, regeneração o território promovendo a 

requalificação de áreas degradadas, a sua reconversão e criação uma rede 

regional de oferta de habitação para resposta não só às franjas mais 

desfavorecidas da população, como igualmente da classe média); ------------------  

Seis - Demografia, economia, emprego e inovação (criação de incentivos para 

atrair jovens à região, captação de imigração, atracão de investimento para 

trazer valor acrescentado à região); -------------------------------------------------- 

Sete - Baixa densidade e interioridade (rever e desburocratizar os modelos de 

implementação de projetos, criação de redes de infraestruturas fortes); ----------  

Oito - Mobilidade (requalificação rodoviária, aposta na ferrovia e numa rede 

articulada de transportes públicos, introduzindo novas soluções de mobilidade, 

construção de ciclovias/percursos cicláveis e a sua interligação com os centros 

urbanos); ------------------------------------------------------------------------------- 

Nove - Saúde e rede de infraestruturas e equipamentos (construção do Hospital 

Central do Algarve, estruturas de apoio à população idosa, rede de 

estabelecimentos prisionais e centros educativos de reinserção); -------------------  

Dez - Cultura e identidade regional (valorização do património, apresentação de 

candidatura a Capital Europeia da Cultura em dois mil e vinte e sete, criação de 

um Centro de Arte Contemporânea, atribuição da figura de cidadão honorário 

do Algarve e criar uma rede e embaixadores da região a partir da diáspora, o 

ressurgimento de uma televisão regional que produza conteúdos sobre a mesma).  

Terminada a apresentação foi solicitado aos membros da assembleia que dessem 

o seu contributo para o enriquecimento do documento, tendo intervido o Senhor 

Vítor Vicente que concordou de uma forma muito geral com a apresentação, 

sublinhando algumas matérias que concorda em absoluto com o aqui nos 

apresentou, quando nos fala dos territórios de baixa densidade e nas medidas 

discriminativas de forma positiva que devem ser encontradas, a questão da 

habitação que deu algum foque e que é efetivamente uma questão fundamental 

porque antes as pessoas iam para os sítios onde tinham trabalho, agora se 

calhar deixam de ir por não ter habitação, embora tenham o trabalho, essa é 

uma matéria que merece uma grande atenção, porque precisamos de mais gente, 

nomeadamente, nestes territórios de baixa densidade, temos para oferecer 

ótimas condições ambientais, mas temos que lhe oferecer trabalho e trabalho 

com qualidade e casa. ------------------------------------------------------------  

Nas questões da mobilidade, das vias de comunicação, dos caminhos de ferro, 

das ligações ao aeroporto, a falta dos transportes públicos em que os turistas 

não podem visitar o Algarve a andar dessa forma, concorda em absoluto o que 

disse sobre as vias do Algarve, acrescentando que para chegarmos à Via do 

Infante temos uma estrada antiga sem zonas de ultrapassagem nas subidas, 

fazia falta uma terceira via que a torne mais segura. ----------------------------

Para além do turismo, também se devia dar importância a outras atividades 
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económicas, no sector primário, a agricultura e o mar que têm ainda muito para 

dar à região para não estarmos apenas dependentes dos alojamentos locais, dos 

hotéis, dos turismos rurais e das praias. ------------------------------------------ 

Na promoção do território e dos seus produtos, acha que temos produtos de 

elevada qualidade, a dieta mediterrânia poderia dar algum contributo, o 

documento apresentado aponta nesse sentido, o que acha uma forma positiva. -- 

Nas questões do ambiente chamou para uma situação local que é de 

desenvolvimento económico que é turismo, mas também é ambiente que é a 

nossa principal urbanização turística, que é a rede de esgotos no Vale da Telha, 

sem arruamentos e uma rede elétrica minimamente capaz. O Município tem as 

suas responsabilidades, mas as instituições do poder central também têm, terá 

de ser através de fundos extramunicipais que se resolve este problema e uma 

urbanização sem rede de esgotos não é um bom exemplo para o ambiente. ------ 

A Senhora Lurdes Bento agradeceu a apresentação sobre este tema importante 

para a região e que tem efeitos a nível nacional e que devem ter algum cuidado 

para terem efeito no desenvolvimento, salientando na questão ambiente e do 

ordenamento do território que é a questão do caravanismo que tem muita 

procura, soube que houve alguns projetos de parques de caravanismo que 

tentaram a sua legalidade no nosso Concelho e que foram recusadas pelo ICNF, 

ao não permitir algum caravanismo com algumas condições, o seu 

parqueamento é feito junto à beira-mar e é utilizado para fazer o esvaziamento 

dos detritos e somos um parque natural e isso preocupa-a que não se dê atenção 

a esse problema ao não permitir que haja a legalização dos parques, que é 

também o desenvolvimento de uma atividade económica e que permitia que 

houvesse algum cuidado na questão ambiental para não ficarem aparcados em 

zonas sensíveis da nossa costa. -------------------------------------------------- 

Em relação ao alojamento local que no nosso Concelho teve uma grande 

progressão nos últimos anos, cria algum rendimento às pessoas, mas uma 

grande parte do alojamento local do nosso Concelho, nomeadamente no Vale da 

Telha, é propriedade de pessoas estrangeiras não residentes, o imposto pago em 

sede de IRS não fica no nosso Concelho, porque são considerados residentes no 

Terceiro Bairro Fiscal de Lisboa, deixando assim o IRS ser receita para o 

Município. ------------------------------------------------------------------------ 

A mobilidade também nos causa preocupação porque são poucos os autocarros 

que circulam para Lagos ou expressos para Lisboa, a utilização do veículo 

próprio continua a ser uma das grandes utilizações. ----------------------------- 

A população por esta envelhecida e o facto de não haver habitação cria entraves 

à fixação de gente jovem porque não têm condições de pagar as rendas que estão 

no mercado. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte agradeceu a presença para nos elucidar sobre este 

documento estratégico e quando referiu que o Algarve tem perdido 

protagonismo, há alguns anos atrás havia figuras de nome a defender o Algarve, 

recordou que muitas vezes os deputados eleitos pelo Algarve não são oriundos do 

Algarve de que tivemos exemplos recentemente, por outro lado, em relação à 

falta de água que se aproxima num curto espaço de tempo, lembrou a barragem 

das Cercas que não foi construída e com pouca esperança de isso acontecer, por 

não haver peso eleitoral e capacidade de reivindicação possivelmente, a outra 

questão é água que se fala e que se perde da barragem de Santa Clara no 

terminal do canal de rega  que  vai  para  o  mar  diariamente,  seria  de  alguma 

forma uma possibilidade haver essas duas situações. -------------------------------

O Senhor Johannes Schydlo disse faltar a barragem das Cercas que há muito 

tempo está planeada e nunca foi realizada e no ponto oito mobilidade, sugeriu 
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incentivos para tornar o Algarve numa região pioneira em termos de carros 

elétricos, uma rede de carregadores, talvez incentivos para carros de aluguer 

elétricos para formar uma imagem de um Algarve limpo e Aljezur é um bom 

exemplo, tem oitenta por cento de áreas protegidas e esta iniciativa reforçava de 

certeza a imagem do Algarve. --------------------------------------------------------  

Sobre a Via do Infante já havia a proposta de a tornar gratuita para os 

residentes, pelo menos, num raio de sessenta/setenta quilómetros para que 

Aljezur também pudesse usufruir desta iniciativa. ---------------------------------- 

Sentiu a falta de um ponto que é a energia, porque o Algarve produz muita 

energia eólica, achando que também se podia fazer uma central fotovoltaica, até 

que ponto se poderia aproveitar a energia das marés e das ondas para tornar o 

balanço energético do Algarve mais positivo. ----------------------------------------  

O Senhor José Oliveira disse ter estado presente na apresentação feita na Escola 

Hoteleira sobre as alterações climáticas, o estudo feito sobre a qualidade 

climatérica das habitações no Algarve que são muito quentes no verão e muito 

frias no inverno, haviam referido que Aljezur é um sítio com muita água, mas se 

fecharem o canal ficamos sem água. A existência de fundos de apoio que sejam 

orientados para a produção de acordo com as características da região. Estes 

tipos de apresentações são importantes a nível escolar para sensibilizar os 

jovens. É interessante porque vêm pessoas de diferentes áreas e surgem ideias 

boas para se desenvolverem projetos interessantes. Falou-se também da 

biodiversidade que está a desaparecer no Algarve, por causa do turismo e da 

agricultura intensiva, de se ter em atenção o rumo que se quer para o Algarve e 

ter essa sensibilização. ----------------------------------------------------------------- 

A Senhora Maria Emília Rosendo disse que estas apresentações fazem todo o 

sentido, pelo menos, para despertar as sensibilidades, no âmbito da habitação e 

fazer novas habitações, temos de nos virar para as habitações existentes que já 

estão um bocado degradadas ou são antigas, porque essas estão no centro das 

povoações que está quase todo desabitado, deveria haver um incentivo ou um 

incentivo fiscal para os proprietários terem interesse em reabilitá-las para 

poderem alugá-las, acha que é preferível reabilitar habitações antigas que 

trazem pessoas para dentro do que construí-las em redor, o que faz as pessoas 

sair. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia referindo-se à questão de uma falta de água 

no futuro, perguntou se está prevista alguma identificação dos aquíferos 

subterrâneos, qual o caminho que percorrem e onde se armazenam. -------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que no início do ano houve duas cheias em Aljezur 

uma água poderia ser alguma armazenada numa barragem e vai para o mar. -- 

Por indicação do Primeiro-Secretário da AMAL (Comunidade Intermunicipal do 

Algarve), foi solicitado que o público presente pudesse também intervir, tendo 

usado da palavra o doutor Vasco Reis, que falou acerca da exploração de 

petróleo e sobre reuniões a serem efetuadas para esclarecimento da população 

sobre esta matéria. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara acha que este é documento importantíssimo 

para o Algarve, apesar de já ter havido outros no passado, mas que este possa 

reunir o maior consenso possível político e não só, da sociedade civil, das 

associações empresariais, somos uma região rica e o dinheiro seguramente não 

abona, é preciso definir para a região o que é de facto importante para o 

presente, mas também do futuro, que os compromissos sejam afinados e sigam 

uma linha, isso é fundamental para a própria região poder ter em si mais força 

perante uma Lisboa que está longe, perante um poder central e centralizado de 

Lisboa cada vez maior e como alguém há pouco dizia, ao longo do tempo temos 
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vindo a perder essa nossa capacidade reivindicativa perante Lisboa, a Europa e a 

Comunidade Europeia estão ainda mais longe. E se, por um lado, o Algarve está 

longe de Lisboa, Aljezur não deixa de estar ainda mais longe que tudo o que são 

as suas decisões, Aljezur com as suas características próprias, mas também com 

os seus problemas próprios, como o Senhor Vítor Vicente havia referido, as 

questões das acessibilidades são essenciais, mas também o forte condicionalismo 

no que é o ordenamento do território que também nos trás alguns problemas, as 

questões da solidariedade, da taxa turística,  é fundamental perceber-se que 

estas zonas que contribuem para que ainda tenhamos algumas verbas dos 

fundos comunitários são zonas de baixa densidade ou zonas rurais, nós temos 

litoral, mas sofremos dos males que as zonas de baixas densidades têm e isso é 

importante para conseguirmos mudar esse panorama em termos do que são 

esses critérios para encontrar quais são as melhores soluções. --------------------- 

Em relação a Aljezur há duas ou três questões, faltando na área a cultura e 

património o Ribãt da Arrifana que é o único da zona portuguesa, mas a 

valorização do mar enquanto pesca, turismo, mas também a sua usufruição em 

termos do que são os desportos náuticos e isso é fundamental na questão do 

surf, que é um produto fundantíssimo nesta região. A questão da valorização da 

floresta e dos produtos da floresta, além de permitir que estes territórios não 

fiquem completamente desertificados fora dos núcleos urbanos, também trás um 

importante problema em relação aos incêndios florestais, não é indiferente uma 

floresta ser vivida, usufruída com pessoas do que estar ao abandono e não se 

poder tirar de lá nada e isso é um constrangimento que é preciso olhar, ver e 

majorar e ter formas de incentivar projetos para trazer mais valias para as 

zonas de florestas é uma questão fundamental. Temos problemas estruturais que 

dizem respeito a todo o Algarve, a saúde é um deles e não se encontra uma 

solução, o que vai demorar tempo a  encontrar mínimos exigíveis para esta área.  

O Senhor Joaquim José Brandão Pires, Primeiro-Secretário da AMAL 

(Comunidade Intermunicipal do Algarve), agradeceu os contributos dados 

dizendo que foi interessante a troca de ideias sobre o Algarve, são contributos 

interessantes, muito diversos que refletem o território em que estamos inseridos.  

Há coisas que não tinham pensado e que chamaram a atenção e vão ser 

equacionadas, outras resultam também destas discussões, é importantíssimo na 

promoção deste território se atendermos à diversidade que o compõe, a 

diversidade geográfica, a diversidade de produtos, a União Europeia foi um 

bocado responsável por irmos atrás da moda e esquecemos quase tudo o que está 

para trás, ao contrário de outros povos que souberam preservar e manter 

produções de nichos, circuitos curtos, a nível da excelência, pensando que o 

caminho é por aí. ---------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de quatro de maio de dois mil e 

dezoito, enviado Relatório de dois mil e dezassete do Estatuto de Direito de 

Oposição, após a correção de erro detetado. -----------------------------------------

– de Maria Carlos do Espírito Santo Maia, e-mail de onze de maio de dois mil e 

dezoito, enviando declaração suspendendo a sua participação enquanto membro 

da lista do PCP. -------------------------------------------------------------------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de doze de maio de 

dois mil e dezoito, enviando programa do Primeiro Congresso da ANAM, bem 

como, comunicação do Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais 

enviado Guia Autárquico para o Orçamento de Estado para dois mil e dezoito. ---
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– de Gabinete do Secretário de Estado da Energia, e-mail de catorze de maio de 

dois mil e dezoito, acusando receção da moção “Pelo cumprimento da Resolução 

da Assembleia da República número trinta barra dois mil e dezoito para a 

suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur”. ----------------------------

– de Gabinete do Primeiro Ministro, ofício número quatro mil quatrocentos e 

vinte, de dezoito de maio de dois mil e dezoito, acusando receção da moção “Pelo 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República número trinta barra 

dois mil e dezoito para a suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur”, 

a qual foi enviada para O Gabinete do Ministro da Economia e para p Gabinete 

do Ministro do Ambiente. -------------------------------------------------------------

– de Comissão de Economia Inovação e Obras públicas da Assembleia da 

República, e-mail de vinte e dois de maio de dois mil e dezoito, acusando receção 

da moção “Pelo cumprimento da Resolução da Assembleia da República número 

trinta barra dois mil e dezoito para a suspensão da pesquisa de petróleo ao largo 

de Aljezur”, que o Presidente da Assembleia remeteu aquela comissão. ------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de vinte e três de 

maio de dois mil e dezoito, enviando documentação genérica sobre o seu 

Primeiro Congresso. --------------------------------------------------------------------

– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número sete mil trezentos e 

oitenta e dois, de um de junho de dois mil e dezoito acusando receção da moção 

“Pelo cumprimento da Resolução da Assembleia da República número trinta 

barra dois mil e dezoito para a suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de 

Aljezur”. --------------------------------------------------------------------------------- 

– de Assembleia da República, ofício número três mil quatrocentos cinquenta e 

sete, de dezasseis de maio de dois mil e dezoito, acusando receção da moção “Pelo 

cumprimento da Resolução da Assembleia da República número trinta barra 

dois mil e dezoito para a suspensão da pesquisa de petróleo ao largo de Aljezur”, 

a qual foi remetida aos Deputados da Comissão Parlamentar de Economia, 

Inovação e Obras Públicas, bem como da Comissão Parlamentar de Ambiente, 

Ordenamento do Território, Decentralização, Poder Local e Habitação. ----------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de quatro de junho de dois mil e 

dezoito, enviando informação sobre o Parque Verde da Ribeira de Aljezur – 

Requalificação Urbana da Rua vinte e cinco de abril em Aljezur. ------------------ 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de cinco de junho de dois mil e dezoito, 

enviado ofício dirigido à direção Regional de Cultura do Algarve sobre a limpeza 

da zona envolvente ao Castelo de Aljezur. -------------------------------------------- 

– de Assembleia Municipal de Tavira, e-mail de vinte e seis de junho de dois mil e 

dezoito, enviando a saudação “Primeiro Congresso da Associação nacional de 

Assembleias Municipais” e a recomendação “Pela redução de plásticos no 

município de Tavira”. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que o novo Código do 

Procedimento Administrativo incentiva a comunicação entre as partes através 

dos processos eletrónicos, a entrega da ordem de trabalhos que estava a ser feita 

por um funcionário, passará ser enviada via e-mail. -------------------------------- 
 

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

O Senhor Vítor Vicente disse crer que há cerca de dez anos quando se iniciou a 

construção do pavilhão multiusos, o mercado mensal e a feira foram 

transferidos provisoriamente para os terrenos de uma urbanização junto à 

escola, estando o pavilhão construído, o mercado mensal e a feira continuam 

ainda no mesmo local que não se destina a esse objetivo, quando há um espaço 

próprio para o mercado, a sua sugestão é que se termine com este local 
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provisório e que o mercado e a feira retomem a sua utilização habitual de há dez 

anos atrás. ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse ficar satisfeito com a intervenção do 

Senhor Vítor Vicente, já é tempo de mais naquele local, quando foi pensado o 

parque de feiras e exposições era com o intuito de a feira e o mercado poderem 

ser feitos naquele espaço, veio para aquele local em condições excecionais e 

provisórias e tende-se quase a eternizar, que a câmara municipal foi notificada à 

cerca de um mês por quatro ou cinco proprietários de alguns terrenos a dar 

ultimato de que passariam a cobrar oitocentos euros por cada lote que têm lá e 

que seja ocupado pelo mercado, estão no seu direito seguramente e não põe isso 

em causa, mas a câmara municipal pediu para falar com eles e vai fazê-lo dentro 

em breve marcando uma reunião para esse efeito, mas também já há algum 

tempo que têm a intensão de o tirar dali e já tardiamente o fazem e ir para o 

sítio onde devem estar, o mercado e a próxima feira já possam ser feitos naquele 

local em setembro, com condições seguramente melhores daquela em que estão, 

nem que seja só para retirar o mercado da frente de uma escola. ------------------ 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente usou da palavra o Senhor José Vicente dizendo constar que 

vão ser retirados três bancos do Largo do Comércio na Carrapateira, porque 

retirar um bem público para beneficiar os privados está contra essa situação. 

Sobre o problema de saneamento básico na estrada nacional para o qual já 

havia alertado nesta assembleia municipal para a situação e lhe disseram que 

era um problema fácil resolução e até a esta data não foi resolvido. Em relação à 

iluminação pública, na Rua da Padaria estão quatro candeeiros seguidos 

apagados. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação aos bancos não tem de 

momento qualquer informação, mas irá recolher, poderá haver algum ajuste 

nalgum banco de jardim se isso for importante para a realização de uma obra 

ou organização de algum espaço público. Em relação à iluminação pública, a 

Carrapateira tem tido muitos problemas, tem havido um esforço da junta e da 

câmara de pressão junto da EDP, várias reuniões, vários telefonemas, este é um 

problema que tem sido difícil resolver, mas e EDP comprometeu-se a fazer uma 

vistoria na Carrapateira. Irão batalhar para que a EDP dê resposta a uma coisa 

que todos nós pagamos que é a iluminação pública. -------------------------------- 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
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. ----------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que no artigo vigésimo-sexto, local das reuniões: “A 

assembleia municipal reúne no Edifício sede do Município de Aljezur, podendo, 

contudo, reunir, excecionalmente, em outro local público, quando assim o 

imponham necessidades específicas do seu funcionamento e a assembleia o 

entender conveniente.”, achando que a assembleia devia reunir de vez enquanto 

fora da sua sede e dizer que dava um voto de confiança à Mesa para esta poder 

decidir marcar  a  reunião noutro local quando se considerar conveniente. ------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse ter reparado que a ordem de trabalhos mudou, 

há um novo ponto que é: um o período de antes da ordem do dia, dois o período 
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de intervenção do público que não havia e terceiro o período da ordem do dia, 

acha bem, mas diz no artigo quadragésimo-quarto: “nas reuniões da assembleia 

municipal há um período para intervenção do público”, mas essa participação do 

público é só nas sessões ordinárias e deve estar indicado nas sessões ordinárias 

que o público deve participar. --------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento da 

Assembleia Municipal para o mandato dois mil e dezassete – dois mil e vinte e 

um, com as correções propostas e com a seguinte redação do artigo vigésimo-

sexto: ----------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“A Assembleia Municipal reúne no Edifício sede do Município de Aljezur, 

podendo, contudo, reunir em outro local sempre que seja considerado 

conveniente.” --------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
ELEIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: -------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que diz a Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze que temos que ter uma Comissão Permanente, a qual tem 

uma função consultiva, sobre assuntos que possam vir às sessões da assembleia, 

o que pretendia era oficializar esta Comissão, tendo apresentado a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------- 

“ELEIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL------------ 

De acordo com o previsto do número um do artigo quadragésimo-oitavo do 

Regimento da Assembleia Municipal, proponho que a constituição da Comissão 

Permanente da Assembleia Municipal seja constituída pelos seguintes  membros:  

Manuel Alberto Santinhos Cristo – Presidente da Assembleia Municipal; --------- 

José Carlos Pacheco Silva – Primeiro-Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 

José Hugo Tomás Ferreira – Segundo-Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------ 

Maria de Lurdes Afonso Bento – Partido Socialista; --------------------------------- 

José António Duarte – CDU - Coligação Democrática Unitária; -------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente – Coligação Juntos por Aljezur 

(PPD/PSD.CDS/PP.MPT).” --------------------------------------------------------------- 

Não se verificando nenhuma intervenção, submetido à votação, foi a mesma 

feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezoito votos registados, o 

que coincide com o número de votantes, obtendo-se a seguinte votação: ----------  

Votos a favor – dezoito. ---------------------------------------------------------------- 

Assim, foi eleita a Comissão Permanente da Assembleia Municipal, constituída 

conforme a proposta apresentada. ---------------------------------------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

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

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

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

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

O Senhor Presidente da Câmara disse que o Senhor Vítor Vicente havia feito 

reparo na sessão anterior da falta da informação financeira do Município anexa 

à informação do Presidente da Câmara, só a pode enviar hoje, pediu desculpa ao 

Senhor Presidente e aos membros da assembleia, deu-se um pequeno passo 

apesar  e  não se ter cumprido na íntegra,  não está como gostaria que  estivesse, 

mas que na próxima sessão virá como mandam as regras e irá cumprir o que 

está estipulado. ------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Vítor Vicente disse que relativamente ao saldo financeiro vê que o 

município está bem financeiramente, mas está mal por falta de obras. -----------

O Senhor Presidente da Câmara menciona que esteve cá a Senhora Secretária de 

Estado da Administração Interna e que assinou protocolo com o Município para 

a construção do quartel da GNR, espera que o quartel há muito tempo que faz 

falta seja feito, muito embora, tenha aqui esta questão de princípio que não 

pode deixar de colocar ao Senhor Presidente da Câmara, se é irreversível a 

localização? Continua a pensar que aquela não é melhor localização e tem muita 

pena que se vá desaproveitar infraestruturas de lotes urbanos que nos fazem 

falta quando acha que o quartel deveria ir para junto da estrada quando há 

outros terrenos disponíveis. -----------------------------------------------------------

Quando diz que no passado dia vinte e nove de maio a Diretora Regional da 

Segurança Social, doutrora Margarida Flores, reuniu na Bordeira com a câmara 

municipal, juntas de freguesia de Bordeira e Aljezur, e a Santa Casa da 

Misericórdia no âmbito da SAD da Bordeira, onde foram abordadas várias 

matérias quanto à questão da ação social no Concelho, queria saber se houve 

algumas conclusões desta reunião, porque as questões do apoio domiciliário na 

Bordeira e nas Alfambras que já arrastam há muito tempo e sobre esta reunião 

espera que tenha dado bons resultados. ---------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que é uma boa iniciativa a visita às Freguesias à 

sexta-feira, parece-lhe que é a primeira vez que isto é feito com compromisso 

semanal que certamente produzirá bons frutos, também sugeriu que esta visita 

se fizesse na freguesia de Aljezur, dizendo que na parte urbana da Vila de Aljezur 

e o Senhor Presidente da Câmara fez e muito bem um pedido à Direção Regional 

de Cultura para limpeza da zona envolvente ao castelo, mas há outras zonas que 

não são da responsabilidade daquela entidade que também estão semelhantes, 

baldios, espaços entre habitações na zona das Cabeças e do Degoladouro, 

estamos em plena época de incêndios e merecia já ter sido concretizadas 

algumas limpezas, por outro lado, tem reparado que as calçadas estão em 

muitos sítios com muitas ervas, em tempos atrás a Freguesia costumava aplicar 

umas caldas, crendo que a lei contaria isso, mas de uma forma ou outra há uma 

falta de cuidado, inclusivamente nalguns sítios onde há funcionários a limpar, 

mas esta não será muito profunda porque as ervas continua a crescer. ----------- 

A Senhora Lurdes Bento relativamente ao protocolo de cedência do edifício para 

sede do Juventude Clube Aljezurense, perguntou qual era o edifício? -------------- 

O Senhor Américo de Novais em relação ao que o Senhor Vítor Vicente referiu 

sobre o quartel da GNR relativamente ao protocolo com a Secretaria de Estado 

aquando da última visita, que no último Orçamento de Estado havia dinheiro 

para construir o dito quartel, mas face à situação ocorrida com os incêndios do 

ano passado foi retirada a verba, pergunta o porquê deste protocolo se já está 

tudo feito e assinado, faltando só vir a verba. --------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira relativamente à visita da Secretária de Estado da 

Administração Interna e do Coronel Joaquim Crasto, perguntou se o Senhor 

Presidente da Câmara teve a oportunidade de falar sobre o posto da GNR na 

Praia de Odeceixe e do posto que estão a ocupar em Odeceixe. --------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que havia pedido há algum tempo atrás 

uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da Administração Interna. A 

câmara municipal tinha inscrito no orçamento do ano passado uma verba para 

a construção do quartel, sendo o seu pedido de reunião com a Senhora 

Secretário de Estado para perceber quais eram os timings, o projeto, etc., como a 

Senhora Secretário de Estado e o Senhor Ministro da Administração Interna  

vieram ao Algarve para apresentar o dispositivo para o verão seguro dois mil e 
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dezoito, ligaram do Gabinete da Senhora Secretária de Estado de que ela viria a 

Aljezur para ter uma reunião com a câmara no âmbito do Conselho Local de 

Segurança e assinaria o acordo/protocolo que ainda não é o protocolo 

interministerial e que esta lhe garantiu e transmitiu é que o projeto estava 

praticamente concluído. Se lhe pergunta se há outro local ao dia de hoje, não lhe 

parece que isso seja possível, porque o projeto está adequado ao terreno e ficou 

esclarecido relativamente a esta matéria, é isso que está em causa e neste 

momento não há hipótese de fazer uma alteração, pelo menos, foi isso que a 

Secretária de Estado lhe transmitiu e que ficou acordado que seria para breve a 

assinatura do protocolo interministerial, a entrega do projeto para que pudesse 

ser lançada a obra. --------------------------------------------------------------------  

Em relação à reunião com a Diretora Regional da Segurança Social e a Santa 

Casa da Misericórdia que se realizou no Centro de Dia de Bordeira em que 

estiveram também presentes os Presidentes das Juntas de Freguesia de Bordeira 

e Aljezur, para discutir o alargamento do SAD da Bordeira à zona das 

Alfambras, cujo processo que se arrasa há quatro anos, onde a câmara e as 

juntas manifestaram a total disponibilidade para suportar um acordo alargado 

à zona das Alfambras, a resposta não foi imediata porque o acordo tem que ser 

feito entre a Santa Casa da Misericórdia e a Segurança Social e ficou a Santa 

Casa de estudar o assunto, porque a câmara em termos diretos não tem essa 

responsabilidade, mas está disponível para apoiar posteriormente, e aí seria 

também uma boa oportunidade para que a Santa Casa de viva voz pudesse 

transmitir à Diretora Regional da Segurança Social o que transmitiu à câmara  

municipal na primeira reunião que fizeram há dois meses trás, das dificuldades 

que são fazer-se ação social num Concelho como Aljezur, porque em relação aos 

custos, o que a Segurança Social paga e o utente paga parece que está a haver 

um prejuízo grande para a Santa Casa. ---------------------------------------------- 

Não ficou nada definido em concreto acerca do alargamento do SAD da Bordeira 

à zona das Alfambras, ficaram preocupados com a situação, foi-lhes escrito um 

cenário complicado, a Segurança Social participa por cada utente do SAD cerca 

de trezentos euros e as pessoas suportam uma parte desse encargo, a Segurança 

Social está disponível num modelo que é chamado o SAD lucrativo em que a 

Segurança Social não comparticipa, essa é a realidade, o alargamento das 

Alfambras implicaria mais meios, punha-se a questão se as instalações da 

Bordeira comportavam mais pessoas, não lhes foi transmitido que a Santa Casa 

não admitia mais pessoas. ------------------------------------------------------------- 

A Santa Casa, a Casa da Criança e Bombeiros são instituições em que a câmara 

faz algum esforço financeiro e quando alguma instituição nos diz e traça um 

panorama um bocado complicado não estão indiferentes, a tentativa de trazer a 

Senhora Diretora Regional foi precisamente para que lhe transmitissem de viva 

voz alguns problemas que lhes tinham transmitido, esta é uma matéria sensível 

que todos partilham da mesma opinião que é preciso encarar e tratar e ver quais 

são as soluções, há aqui um preceito legal quer queiramos quer não, 

independentemente da nossa vontade, a câmara ou as juntas quererem apoiar, 

há uma coisa que não pode ser ultrapassada, os SAD só são autorizados pela 

Segurança Social, e neste momento, não sabe se não seja um SAD lucrativo em 

que o utente tem que pagar tudo, o que é preocupante. Há pessoas a irem para 

outros Concelhos a pagarem entre mil e duzentos e mil e quatrocentos euros por 

mês. -------------------------------------------------------------------------------------

Em relação às visitas às sextas-feiras disse que ainda não estão rotinados e não 

tem sido   fácil   todas as sextas-feiras, têm   que   intensificar estas visitas, é 

fundamental por várias razões. -------------------------------------------------------

Quanto às limpezas reconhece que este ano, principalmente a parte velha da Vila 
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está com problemas, houve um programa que a junta de freguesia desenvolvia e 

que permitia fazer limpezas e caiações, que este ano não foi possível desenvolver 

por falta de pessoas, sabe que a junta de freguesia está desenvolver um 

procedimento para contratar uma empresa para fazer limpezas naquele lado, a 

câmara abriu concursos para conseguir mais assistentes operacionais por terem 

dificuldades acrescidas na parte exterior porque cada vez mais as questões da 

limpeza urbana são importantes e isso não invalida que as pessoas que têm 

responsabilidades à volta das suas casas não o possam fazer. ---------------------- 

Quanto à utilização das químicas é um processo complicado e complexo, é 

necessário ter formação e a responsabilidade que isso pode acarretar, hoje em 

dia para aplicar um produto na rua tem uma série de regras, entre um técnico 

responsável pela matéria, o produto que sai e o que entra, a aplicação, os fatos 

de proteção, etc.. ----------------------------------------------------------------------- 

A sede do Juventude Clube Aljezurense é o edifício onde este se encontra 

instalado há alguns anos, que havia sido adquirido pela câmara à EDP e que 

nunca havia sido protocolado. -------------------------------------------------------- 

Quanto à questão do protocolo com o quartel da GNR, a burocracia obriga a que 

haja um protocolo interministerial ente a câmara o Ministério da Administração 

Interna e a GNR para que se possa dar este passo concreto, sendo que a obra é 

da câmara, o projeto e o dinheiro são do Estado e no final a câmara tem de 

entregar o edifício à GNR, esperando que seja para breve e que possa melhorar 

os serviços da autoridade. Se é localização que gostaria tem a certeza que não, 

foi a possível na altura. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente perguntou se depois devolvem o quartel da UCC à 

câmara? -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que para além cedência dos lotes a câmara 

não investe dinheiro, tendo perguntado à Senhora Secretária de Estado que 

gostavam que edifício onde está a UCC revertesse para câmara municipal e isto 

vai responder à pergunta que o Senhor Carlos Vieira lhe perguntou que é a 

situação do edifício do quartel da GNR de Odeceixe, onde há sete/oito anos foi 

assinado um protocolo/acordo em que a câmara compraria o edifício onde está 

instalada atualmente a GNR e faria as obras e o edifício na Praia de Odeceixe 

reverteria para a câmara e depois passado este tempo este passo ainda não 

conseguiu ser dado. Depois de várias visitas de vários responsáveis da GNR, 

Património do Estado e Secretaria de Estado ainda não tenha sido dado esse 

passo, chegando ao ponto de haver uma avaliação do próprio Património do 

Estado em relação aos dois edifícios em que havia um diferença de cem mil euros 

entre eles, continua-se pagar água e luz no edifício onde estar a GNR e o edifício 

da Praia de Odeceixe está a degradar-se e não se consegue fazer esse negócio, a 

Senhora Secretária de Estado disse que tinha uma solução para a qual está 

expectante, tendo o receio que um dia poderão perder o posto da GNR de 

Odeceixe, já houve uma tentativa que conseguiram travar, aguardarão como irá 

ser o futuro. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse em que medida as estradas municipais fora da 

Vila são limpas, porque a estrada de Marmelete tem muita erva, basta um 

cigarro para provocar um foco de incêndio perguntado quando será feita essa 

limpeza? -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que neste momento têm três tratores a 

trabalhar e que dentro de uma ou duas semanas deveria ser feita essa limpeza, 

lembrando que há zonas onde tiveram de ser feitas várias limpezas. -------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO                                                                                                                
QUARTA  ALTERAÇÃO  AO LOTEAMENTO  DA  BARRADA - DELIBERAÇÃO  DE 
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VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO - RETIFICAÇÃO: ------ 

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

reunião de dois de maio 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 maioria, com o voto contra do membro José Duarte, 

aprovar a retificação da deliberação tomada por esta Assembleia Municipal em 

sessão de vinte e um de dezembro de dois mil e dezassete, com a nova proposta 

de desafetação da área de setecentos e cinquenta metros quadrados, do domínio 

publico municipal do Loteamento Municipal da Barrada – Aljezur, Alvará 

número quatro barra noventa sete, correspondendo a quinhentos e oitenta 

metros quadrados de espaços verdes de utilização coletiva, vinte e sete vírgula 

vinte metros quadrados de passeios e cento e quarenta e dois virgula oitenta 

metros quadrados de estacionamento, cujo fim da desafetação proposta se 

destina à alteração do referido loteamento, criando um lote com a área de três 

mil metros quadrados, para possibilitar a construção e instalação do Posto 

Territorial e Subdestacamento de Controlo Costeiro da GNR. ---------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR JOSÉ DUARTE: ---------------------------------------- 

“O meu voto contra só vem no seguimento da primeira votação, porque em 

dezembro votei contra essa desanexação, não está contra serem mais ou menos 

cinco metros, o voto contra é simplesmente para manter a coerência da anterior 

votação.” ------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

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

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

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

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

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

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

da que foi tomada por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação por 

braço no ar.----------------------------------------------------------------------------- 
 

ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------------------------- 

E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Assembleia foi 

declarada encerrada a sessão pelas vinte e quatro horas do dia trinta de junho 

de dois mil e dezoito, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a 

presente ata. --------------------------------------------------------------------------- 

 

E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 

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

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 


