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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de janeiro de 2019 

INÍCIO: 20:30 horas 

ENCERRAMENTO: 22:00 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

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

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

Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes Alexander Schydlo, José Fernando 

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

Mendonça Poitevin, José António Duarte, Henrique Manuel Ramos Henriques, 

José Francisco da Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João 

Candeias 

 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

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 e Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado – 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 20:45 horas 
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ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um – Aprovação do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo. ---------- 

Dois - Aprovação do apoio financeiro às Juntas de Freguesia para o ano dois mil 

e dezanove. ----------------------------------------------------------------------------- 

Três – Aprovação da primeira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para o ano de dois mil e dezanove. --------------------------------------------------- 

Quatro - Apreciação e deliberação, de proposta da Câmara Municipal sobre a 

delegação de competências (Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, 
de seis de agosto). --------------------------------------------------------------------- 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

ESTUDO: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião de oito de janeiro de dois mil e dezanove, que acompanhava o respetivo 

documento, foi dispensada a sua leitura, uma vez que os mesmos tinham sido 

oportunamente remetidos a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------------------------------- 

A Senhora Mónica Poitevin disse que o Regulamento para Atribuição de Bolsa de 

Estudo define e regula a atribuição de apoios financeiros aos estudantes mais 

carenciados que pretendam prosseguir os seus estudos após conclusão do ensino 

secundário. ----------------------------------------------------------------------------- 

Analisando os contributos recebidos durante a período de discussão pública, 

verificamos que foram sugeridas alterações ao Regulamento que no nosso 

entender seriam importantes para assegurar uma atribuição de bolsas de estudo 

mais justa, de forma a que esse apoio chegue a quem mais necessita. ------------- 

A autarquia optou por não aceitar nenhuma das sugestões, não recomendando a 

introdução de qualquer alteração à proposta inicial do Regulamento e 

justificando, em alguns casos, a sua opção com o disposto no artigo 

septuagésimo-terceiro, do Capítulo III da Constituição da República Portuguesa, 

passo a citar, “todos têm direito à educação”. ---------------------------------------- 

Pois, nenhuma das propostas colocou em causa esse direito universal. ------------ 

Sendo o Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo um documento de 

elevada importância, no seu entender deverá ser aprovado. ------------------------ 

Mas, querem deixar clara a sua indignação pelo facto da autarquia optar por 

não recomendar alterações propostas que poderiam enriquecer o Regulamento 

na questão da justiça social. Todas as propostas que foram feitas na discussão 

pública, nenhuma delas foi aceite, julgam que há propostas que são válidas, que 

poderiam ser introduzidas e nenhuma dela foi aceite, gostariam de ter uma 

explicação mais justificativa do caso. ------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que o Regulamento seguiu os trâmites 

que o Código do Procedimento Administrativo implica e a análise dos 

contributos foi feito pelo Diretor do Procedimento que é a quem compete fazer 

em primeiro lugar essa análise e naturalmente fazer também uma 

recomendação, é verdade que depois a câmara podia ter incorporado e ter 

ultrapassado o que era a recomendação do Diretor de Procedimento, mas a 

câmara entendeu que de facto as questões que eram colocadas, não vendo de 

facto em que a base indexante ser o salário mínimo, consideraram que deve ser 

aquele que é o Indexante dos Apoios Sociais e aquele que o Estado pratica e é 
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aquele que efetivamente mais é aplicado noutros regulamentos. Lembrando que 

no Regulamento que seguiam a base era o ordenado mínimo. O Indexante dos 

Apoios Sociais é aquele que querem aplicar para dar alguma uniformidade aos 

processos e à análise do que é que são os apoios sociais, tornado assim as coisas 

mais justas e mais equilibradas a todos. Noutro caso em que era colocada a 

questão da nota mínima, consideram que há um mínimo e hoje em dia já não é 

assim tão difícil obter a média de um doze, a pessoa que fez esse contributo 

também no passado e enquanto foi membro desta assembleia chegou a advogar 

que essa nota mínima devia ser maior, mudou de opinião, acharam que um doze 

não uma nota difícil de alcançar. ----------------------------------------------------- 

Com respeito à justiça e aos mais debilitados e mais frágeis economicamente, 

devemos lembrar que é ao Estado, Administração que em primeiro lugar compete 

responder a estas situações, e a justiça começa por aí, quem de facto 

economicamente muito carenciado deve começar por aí, apresenta a 

candidatura áquilo que são as medidas do Estado. A correção das injustiças 

sociais, não é uma obrigação de nenhum Município, optaram por mantê-la, 

revendo-a, adaptando-a à realidade, realçando que as pessoas devem tomar 

consciência de que em primeiro lugar deve avançar a administração central no 

que é um direito de todos, porque esse é igual para todo o país, põe logo à 

partida tudo no mesmo patamar de igualdade. -------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse em relação à pessoa causa que deu alguns 

contributos e mudou de opinião e bem, porque de facto está de alguma acertada 

a questão de às vezes um aluno onze poder estar em condições de obter doze, a 

questão de alunos que têm um agregado familiar que trabalha, são opiniões e 

não sendo advogado de defesa da pessoa que fez esse contributo, pensa que tem 

alguma lógica, no entanto, vai votar favoravelmente. ------------------------------ 

A Senhora Mónica Poitevin disse que ser a nota mínima de doze é questionável, 

tem a ver com a dificuldade de cada um, a verdade é que exclui os alunos 

carenciados que não conseguem mais do que um dez, sabemos que as 

dificuldades às vezes são muitas, mas que todos os alunos que têm uma média de 

dez ou onze, mas têm carências sociais e são à partida excluídos, o que não 

concorda. ------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse que entendeu do leu do Regulamento pensa que as 

pessoas que podem concorrer a esta bolsa inicialmente fazem uma candidatura à 

universidade ou instituto onde estão estudar, à partida se são carenciados essa 

bolsa será atribuída pela universidade, independentemente da nota que tenha, 

este é um complemento que irá ajudar a bolsa que a universidade já deu, 

portanto não põe em causa a bolsa da universidade ou instituto onde estuda. --- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal do Regulamento para Atribuição de Bolsas 

de Estudo. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Os membros eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ao abrigo do ponto um do 

artigo quadragésimo-terceiro do Regimento da Assembleia Municipal de Aljezur, 

vêm apresentar a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------- 

O Regulamento para Atribuição de Bolsa de Estudo define e regula a atribuição 

de apoios financeiros aos estudantes mais carenciados que pretendam prosseguir 

os seus estudos após conclusão do ensino secundário. ------------------------------ 

Analisando os contributos recebidos durante a período de discussão pública, 

verificamos que foram sugeridas alterações ao Regulamento que no nosso 

entender seriam importantes para assegurar uma atribuição de bolsas de estudo 
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mais justa, de forma a que esse apoio chegue a quem mais necessita. ------------- 

A autarquia optou por não aceitar nenhuma das sugestões, não recomendando a 

introdução de qualquer alteração à proposta inicial do Regulamento e 

justificando, em alguns casos, a sua opção com o disposto no artigo 

septuagésimo-terceiro, do Capítulo III da Constituição da República Portuguesa, 

passo a citar, “todos têm direito à educação”. ---------------------------------------- 

Nenhuma das propostas colocou em causa esse direito universal. ----------------- 

Sendo o Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo um documento de 

elevada importância, o nosso voto é a favor da sua aprovação. ------------------- 

Mas, pretendemos deixar clara a nossa indignação pelo facto da autarquia optar 

por não recomendar alterações propostas que iriam enriquecer o regulamento 

na questão da justiça social. ---------------------------------------------------------- 

Aljezur, vinte e nove de Janeiro de dois mil e dezanove. ----------------------------- 

Os eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ----------------------------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente e Mónica Vanessa Mendonça Poitevin.” ---- 
 

PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APROVAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA PARA O 

ANO dois mil e dezanove: --------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e dois de janeiro de dois mil e dezanove, 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 Oliveira disse ir abster-se na votação, no entanto, acha que 

futuramente, sempre que venha este apoio financeiro, ele venha mais 

discriminado e fala principalmente no apoio às festas de verão, natal e 

passagem de ano e também a discrepância que existe entre os três e os vinte e 

sete mil euros. -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que há algumas coisas que se for o próprio 

Município a fazer ouvindo as Freguesias, se fazem com menos custos, pegando 

numa área que lhe é querida e próxima e percebe que o Senhor Presidente da 

Junta de Aljezur queira criar uma Unidade Local de Proteção Civil na Junta de 

Freguesia, se por um lado deve louvar a iniciativa, por outro, parece-lhe que 

estamos a desperdiçar esforços se as coisas eventualmente não correm tão bem, 

o Município tem os seus Serviços de Proteção Civil e crê que o Município os deve 

controlar, que se deve concentrar os meios e a partir dos Serviços de Proteção 

Civil dar a assistência possível às populações. Percebendo a intensão e de alguma 

forma até louvando, mas não vê vantagem que uma Junta de Freguesia também 

se esteja aqui a dispersar, o Município esteja a dar meios para uma Junta de 

Freguesia para criar uma Unidade Local de Proteção Civil, quando o Município 

também tem essa preocupação de o fazer, não vendo grande vantagem disto 

além de louvar a intensão da Freguesia de tentar dar o seu contributo a esta 

área, estar a comprar equipamentos para a Freguesia e o Município ter que os 

ter é um pouco dispersar meios e julga que há mais vantagens se trabalharmos 

isto em conjunto do que o fazermos de forma dispersa. ----------------------------- 

Também pensa que muitas obras que a câmara transfere o dinheiro paras as 

freguesias fazerem e que depois estas gastam um esforço enorme no controle de 

documentação e a justificar as despesas e depois a câmara a controlar das 

freguesias justificando tudo para que não haja aqui processos ilegais, depois a 

freguesia não tem meios técnicos e a câmara tem que justificar, crê que tudo isto 

era mais fácil se a câmara ouvisse as freguesias e se comprometesse a fazer 

aquilo que elas consideram que é importante para as populações do que estar a 

dispersar meios desta natureza, este é um pouco o seu sentimento sobre esta 
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matéria, naturalmente que vai aprovar esta proposta, mas não podia deixar de 

fazer alguns reparos que julga que há formas mais coesas do que dispersar 

coisas que se fazem com menos custos se o município as fazer diretamente 

auscultando, ouvindo e respeitando o opinião das freguesias. ---------------------- 

O Senhor José Duarte no seguimento do que o Senhor Vítor Vicente havia 

referido referiu que há alguns anos foi transferido para a junta de freguesia de 

Aljezur a construção do polidesportivo, quando a câmara é que tem os técnicos, 

os fiscais, para ficar no ponto em que chegou. --------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que os apoios financeiros para as festas de 

verão que tem a ver com os largos animados, fim de ano, os três dias mágicos de 

natal e a iluminação de natal. -------------------------------------------------------- 

Em relação à Unidade Local de  Proteção Civil é uma opinião a junta de 

freguesia teve outra opinião, a Comissão Municipal de Proteção Civil aprovou 

que a junta de freguesia podia constituí-la, a junta de freguesia está empenhada 

nisso, já tiveram uma pequena reunião do que pode ser feito, vão implementar  a 

primeira aldeia segura na zona do Carrascalinho, onde as pessoas irão estar 

preparadas e saber quais os locais mais seguros em caso de risco de incêndio, 

sismo ou outras situações, dar alguma formação a essas pessoas, sensibilização, 

pensa que isso tudo é importante em colaboração com Município, os bombeiros e 

outros agentes de proteção civil, também criar uma bolsa de voluntários, de 

outros técnicos que não esteja inserido nos bombeiros, engenheiros florestais, 

técnicos de ação social, outras situações que possam essas pessoas mesmo 

possam fazer sensibilização à população nessas aldeias e nos locais que 

decidirem. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Carlos Vieira disse que Odeceixe costuma ter muitas animações de 

verão e muitas atividades ao longo do ano e é por isso que este valor é refletido 

aqui, como é o caso dos santos populares em parceria com o Odeceixense, 

animações pontuais durante o verão, os fados na Vila que tem tido sucesso e vão 

continuar a fazer, estão a apoiar o E.S.T.A.R. desde o seu início que é um festival 

de verão de teatro de rua, a passagem de ano que já é uma tradição de há longos 

anos em Odeceixe, que é a única Freguesia que comemora este evento no 

Concelho. ------------------------------------------------------------------------------- 

Que é da responsabilidade dos Presidentes de Junta a utilização desta verba que 

é atribuída, ou seja, são os Presidentes de Junta de Freguesia que decidem como 

é que vão gastar o apoio que é atribuído pela câmara municipal, se existe 

alguma coisa que está errado é escolha deles e não a atribuição que o Município 

faz. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia de Odeceixe tem a maior fatia gasta na animação de verão, 

natal e fim de ano, porque é onde gastam mais dinheiro nesta área e por isso 

que existe a grande discrepância, têm de dividir o dinheiro por onde acham que 

o têm de gastar. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse que o entendimento da Junta de Freguesia 

de Bordeira é que nas obras de vulto deve ser o Município a executá-las, nas 

obras de pequena monta acham que com menos verba conseguem fazer mais 

coisas nas Freguesias. Os serviços técnicos do Município por vezes têm 

dificuldade a acorrer a todos. Nas pequenas obras há possibilidade de as 

freguesias as fazerem ainda que com algum esforço, sendo um bom princípio de 

descentralizar para as Freguesias e não centralizar muito no Município. --------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que não devem ficar com a ideia que não concorda 

com o envolvimento e a participação das Freguesias, não é isso que está em 

causa, recordado que por vezes nos protocolos há despesas que não se 

enquadram, daí ter dito que com a vossa participação, sugestões, mas que 
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algumas coisas se calhar seriam nemos burocráticas e mais simples se a câmara 

assumisse diretamente a despesa indo ao encontra daquilo que é a vontade e os s 

desejos dos Presidentes de Junta, porque sente que a realidade é essa e a 

dificuldade vem depois, há sempre uma despesa que o protocolo não previa,. ---- 

Sobre a Unidade Local de Proteção Civil e o que o Presidente da Junta de 

Freguesia de Aljezur disse acha isso muito bem, todas essas iniciativas são de 

louvar, o que acha é que devia ser feito com a participação da freguesia, mas 

dentro de chapéu da Proteção Civil Municipal envolvendo todos os meios da 

mesma e não estar a dispersar, mas as Freguesias participar. ---------------------- 

O Senhor José Oliveira disse que vão fazer a primeira aldeia segura e as outras? 

Se fosse centralizado pela câmara a través da Proteção Civil se calhar ficávamos 

todos mais seguros. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse o que se está a fazer é o que o próprio 

Estado tem tentado fazer, mas de forma atabalhoada, do que as autarquias, a 

câmara tem relações com as juntas de freguesia através apoios financeiros, 

delegação de competências e acordos de execução que não são perfeitos, que 

devemos tentar melhorar, sobre as grandes obras para as juntas de freguesia 

também está de acordo, porque estas não têm recursos financeiros e humanos, 

porque no passado e como Senhor José Duarte falou sobre o polidesportivo, 

houve obras que foram entregues às juntas de freguesia, ao longo dos anos 

houve dinheiro para fazer obras e depois tem a ver com a sustentabilidade e na 

gestão dessas obras. Há um princípio que certamente todos concordam, que 

quanto mais próximo das populações as coisas funcionam melhor, outras se 

calhar nem por isso, é um processo que têm vindo a aprender, até aqui fazia-se 

reuniões com as junta de freguesia em conjunto para discutir os apoios 

financeiros, eram tratadas de igual de acordo com a verba financeira disponível, 

este ano no orçamento foi logo disponibilizada a verba e depois veio-se discutir 

quais eram as intervenções e cada junta de freguesia expressou a sua vontade, a 

câmara não é obrigada a aceitar tudo o que juntas de freguesia quereriam, 

discutiu-se e há diferentes opiniões, chegou-se a esse entendimento. No passado 

uma correram melhor outras nem por isso, esta é também uma oportunidade 

para as juntas de freguesia pegarem nas coisas de uma maneira mesmo às vezes 

com a câmara com os recursos que tem não quer dizer que seja mais célere. ------ 

Em relação às Unidade Locais de Proteção Civil e das aldeias seguras, a lei 

permite isso, até incentiva, isto não feito ao acaso, isto é feito em concordância 

com a Proteção Civil, as Comissões de Proteção Civil têm lá os Presidentes de 

Junta e cada vez mais o Estado exige e aponta para das câmaras municipais. 

Aqui pelo menos, as descentralizações são feitas, com pacotes financeiros e são 

discutidas, a outro nível, no Governo, não lhe parece que seja bem assim, é uma 

vontade das juntas, sim, obviamente negociadas com as câmara municipais e é 

isso que devem continuar a fazer, se há algumas coisas a alterar com certeza que 

sim, mas julga que é um bom princípio, uma boa maneira de fazer as coisas, e 

esta questão da Proteção Civil, quando mais meios houver nas freguesia mais 

fácil será missão, concorda inteiramente com o Senhor Vítor Vicente quando diz 

em coordenação com a Proteção Civil. ------------------------------------------------ 

O Senhor José Duarte disse o que depreende das palavras do Senhor Presidente 

da Câmara, as Freguesias que conseguem eleger um presidente dinâmico que 

pressiona a câmara tem muito mais vantagem que outra que elegeu um 

presidente que não quer ou não pode, um presidente que procura soluções para 

a sua freguesia a câmara de alguma forma tem de apoiar, por outro lado, se 

houver um presidente que só assinar algumas coisa a câmara não chega lá ou 

chega menos. --------------------------------------------------------------------------- 
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 O Senhor Presidente da Câmara disse que a câmara municipal de Aljezur e 

Presidente da Câmara tenta que as freguesias sejam dinâmicas como são e são 

reivindicativas, se a junta freguesia não chega lá, seguramente a câmara vai lá, 

nas freguesias e na assembleia municipal todos os partidos políticos estão 

representados, se são mais ou menos dinâmicas tem precisamente a ver com isso, 

da capacidade que cada um e cada força política terá, essa não é seguramente a 

culpa de Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------ 

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

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

Anadá Gomes, José Oliveira e José Duarte, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal do apoio financeiro às Juntas de Freguesia para o ano dois 

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

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

“Os membros eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ao abrigo do ponto um do 

artigo quadragésimo-terceiro do Regimento da Assembleia Municipal de Aljezur, 

vêm apresentar a seguinte Declaração de Voto: -------------------------------------  

Não concordando totalmente com a proposta apresentada, no nosso voto é 

favorável à aprovação do apoio financeiro às Juntas de Freguesia para o ano de 

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

No nosso entender não se justifica a constituição da Unidade Local de Proteção 

Civil da Junta de Freguesia de Aljezur porque, não querendo de modo algum 

desvalorizar o sistema de Proteção Civil, consideramos que as atividades a 

desenvolver por esta Unidade Local já são asseguradas pela Gabinete Municipal 

de Protecção Civil e pelo Quartel dos Bombeiros Voluntários. ---------------------- 

Relativamente à verba destinada ao programa de Animação de Verão e 

Natal/Fim de Ano, por parte da Freguesia de Aljezur, consideramos exagerado o 

limite superior de financiamento de quinze mil euros tendo em conta a 

programação dos anos anteriores, e comparando com os valores apresentados 

pelas outras Juntas de Freguesia do Concelho para a mesma rúbrica. ------------- 

Aljezur, vinte e nove de Janeiro de dois mil e dezanove. ----------------------------- 

Os eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ----------------------------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente e Mónica Vanessa Mendonça Poitevin.” ---- 
 

PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
APROVAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: -----------------------------  

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

reunião de vinte e dois de janeiro de dois mil e dezanove, que acompanhada o 

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

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

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

O Senhor Vítor Vicente disse que da leitura do documento não ficou bem claro 

quais eram as obras que se estavam a reforçar e qual era o objetivo principal e 

que na rúbrica “Outros”  vê-se que sai e não se sabe o que se deixa de fazer e 

depois noutra não se sabe o que vai fazer-se para pôr lá mais dinheiro. ---------- 

A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, disse que esta revisão 

surge porque quando se fez o orçamento havia alguns projetos que se pensavam 

ser executados até final do ano, foram adjudicados mas não foram executados, 

havendo a necessidade de virem para dois mil e dezanove, como  a aquisição de 

um dumper, de um porta-máquinas, o reservatório do Vale da Telha que após as 

obras de conservação verificou-se a necessidade de fazer mais algumas pequenas 

obras e correções não previstas inicialmente, obra do multibanco da 
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Carrapateira, adjudicada em julho que por motivos vários atrasou e só foi 

entregue o primeiro auto de pagamento em dezembro tendo que passar para 

este ano e dos pontos de wi-fi no Concelho. O orçamento está muito limitado em 

termos de valores, na próxima revisão que vai ser para integrar o saldo de 

gerência, agora é retirar de dinheiro de valores que já deviam estar 

cabimentados e decididos, mas que neste momento temos de avançar com estas 

coisas e voltam a ser repostas pela próxima revisão. -------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que houve processos que se atrasaram, 

havendo hoje em dia uma dificuldade nas empresas para darem resposta a 

tempo e a horas, lembrando que há muitas obras no Algarve e não só a ficarem 

desertas, para fornecimento de certos equipamentos também não é fácil, há 

burocracias ou exigências que são feitas. --------------------------------------------  

Referindo-se à intervenção feita no reservatório no Vale da Telha feita no ano 

passado veio-se a descobrir durante os trabalhos mais algumas pequenas 

deficiências que é preciso reparar, daí de necessidade de reforçar a verba. -------- 

A lei permite que se venha a incorporar o saldo da gerência mais cedo e isso pode 

fazer toda a diferença no ganho de algum tempo, com os compromissos 

assumidos em orçamento, torna-se mais difícil nesta fase equacionar estas 

questões, como orçamento foi aprovado mais cedo, criou este desfasamento e de 

com mais tempo ter mais algum ter tido algum cuidado de ver quais eram as 

rúbricas que passavam de um ano para outro. -------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal da primeira revisão ao Orçamento e 

Grandes Opções do Plano para o ano de dois mil e dezanove. --------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (LEI NÚMERO CINQUENTA BARRA 

DOIS MIL E DEZOITO, DE DEZASEIS DE AGOSTO): ------------------------------- 

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

reunião de vinte e dois de janeiro de dois mil e dezanove, foi dispensada a sua 

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

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

O Senhor Presidente da Câmara disse que os autarcas têm vindo a solicitar do 

Estado Central mais competências e sempre disseram que o dinheiro nas 

autarquias era mais bem gasto, todos têm a noção perfeita disso e queriam 

outra coisa que não a delegação de competências. ---------------------------------- 

Sobre esta delegação de competências não há unanimidade nesta matéria, já 

veio a lume na comunicação social que há algumas câmaras que aceitaram tudo, 

outras não aceitaram nada, outras que aceitam alguma coisa, é uma decisão do 

órgão câmara e com a assembleia municipal. --------------------------------------- 

Se lhe disseram que poderiam ter aceite algumas competências, não nos 

onerava, também é verdade, também há aqui competências que se têm sido 

aceites não vem o mal ao mundo. Conscientes desta matéria é preferível 

sabermos quais são as regras do jogo e depois aí decidirmos em consonância com 

o que será essa realidade. A verdade é que na câmara municipal decidiram por 

unanimidade não aceitar as competências para a autarquia e de em dois mil e 

dezanove aprofundarem estas situações, estudarem mais em concreto, perceber 

mais sobre esta matéria e depois na altura certa poderem decidir, não gostando 

que fosse tudo para dois mil e vinte e um, que aceitem ou não, vão ter de as 

receber, nestas questões é preciso ver recursos financeiros e humanos e se 

existem condições objetivas para chegarem lá. -------------------------------------- 
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Acha que o processo não foi fortemente discutido pela própria Associação 

Nacional de Municípios, acredita que tenham feito um grande esforço para 

chegar a alguns consensos que na sua opinião não foi suficiente, é nesse sentido 

que propõem que não se aceite nenhuma delegação de competências para a 

câmara municipal, por outro, nos debates que houveram na AMAL, esta 

manifestou o interesse de ficar com essas competências, tem uma nuance, se as 

autarquias não se pronunciarem que não quere aceitar as competências ficarão 

com as competências, no caso das que são para a CIM, se todas as assembleias 

não aceitarem, os diplomas não passam, tem que haver unanimidade para poder 

ser transferidas para a CIM estes quatro diplomas, sendo que dois são 

compartilhados pelas autarquias. ---------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse saber que o dinheiro das autarquias é muito bem 

gasto, mas dizer que o dinheiro no Estado Central também escasseia muito e é 

gerido ao cêntimo, que vai votar a proposta da câmara favoravelmente, por um 

lado sabe-se aquilo que querem dar para as câmaras, não se sabe o dinheiro que 

vão dar e por outro lado, a câmara não sabe quanto dinheiro precisava, julga 

que é necessário muita prudência nisto, que o Município de ver fazer um 

trabalho para ter a noção exata de quais são os meios financeiros, humanos e 

materiais para aplicar aquelas competências e depois confrontar isso com o que 

o Estado Central vai dar, porque há alguns exemplos que não nos deixam 

tranquilos, como a estrada para a Bordeira/Carrapateira que foi transferida 

para autarquia com uma verba para uma reparaçãozita e autarquia agora tem 

que repará-la e não tem dinheiro para o fazer, dentro destas competência virão 

muitas competências desta natureza, se faça o trabalho de casa e saber quanto é 

necessário para as poder executar, sendo que em algumas delas o Município já 

as vem assumindo na parte má, como no caso das praias em que o Município 

limpa e faz vigilância mas não recebe as taxas das ocupações. --------------------- 

A Senhora Lurdes Bento disse concordar com a posição que a câmara tomou, 

porque esta transferência de competências não dever ser feita só porque sim, 

acha que dever ser acompanhada de informação rigorosa das verbas que são 

alocadas a estas competências, os meios humanos necessários para as 

desenvolver e também não menos importante, forçosamente com esta 

transferência de competências terão de ser alocados mais meios humanos e essas 

pessoas têm de ter condições para trabalhar, isto não poderá ser só aceitar sem 

previamente fazer esse estudo porque é uma situação muito delicada e que são 

competências que vão alterar muito a dinâmica do Município. -------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse ir votar favoravelmente a decisão do 

Município, também não se escandalizaria que tivesse havido uma ou duas 

competências a titulo experimental que não serão muito onerosas para o 

Município, como nos domínios da autorização de exploração das modalidades 

afins de jogos de fortuna ou azar, no apoio aos bombeiros que o Município já o 

faz, das estruturas de apoio ao cidadão, na gestão do património imobiliário 

público sem utilização ou da gestão do património imobiliário público sem 

utilização. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Duarte disse que lhe parece que a Lei número  cinquenta barra 

dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, foi um pouco feita à revelia das 

autarquias, não estando no computo geral da lei de acordo com o seu conteúdo, 

logo não pode deixar de estar mais de acordo com os considerandos que a 

proposta da autarquia contém, estando de acordo que a autarquia não aceite 

estas competências que querem ser atribuídas, por outro lado, pela mesma 

ordem de ideias as competências para as CIM também não estão, tem a ver com 

a própria Lei. --------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor José Francisco Estevão disse que esta concretização através dos 

Decretos-Lei para esta delegação de competências nas câmaras municipais 

deveriam ter vindo mais espaçados e melhor negociados através dos órgãos 

desconcentrados poderia haver aqui uma forma de se trabalhar isto e ser mais 

pacífico para as câmaras e assumindo isto de uma forma mais esclarecida, mais 

informada tanto a nível financeiro como a outros níveis, porque há algumas 

competências em que é preciso formar funcionários. -------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que há que dividir algumas questões que 

são importantes e que são políticas, não sendo uma discordância, são posições, 

saindo os Decretos-Lei em novembro e em tempo útil fazer-se um estudo 

rigoroso, apesar de já terem alguma informação antes, com os Decretos-Lei que 

saem não era possível fazer esse estudo nesta situação, havendo câmaras que 

assumiram isso por uma questão político-partidária, como a CDU assume desde 

o princípio que não se devia aceitar essas competências e essa é uma posição, tal 

como há no Partido Socialista ou nos outros partidos situações contrárias, 

provavelmente a Associação Nacional de Municípios também não teve de alguma 

maneira a capacidade de coordenar estas posições, porque as câmaras terão 

mais ou menos força se estiverem unidas ou não. Quando o Senhor Vítor Vicente 

recordou as praias ou experiências que já houve e que de alguma maneira vão 

assumindo esses encargos que não são sua competência, mas assume-as. 

Lembrando que há alguns anos atrás houve na área educação a transferência de 

algumas competências para os Município, que a câmara de Aljezur não aceitou, 

algumas que aceitaram depois tiveram uma série de dificuldades. ----------------- 

Como o Senhor José Maria da Luz referiu há aqui matéria que é muito mais leve 

e seria muito mais fácil aceitar, havendo outras que são pesadas, na questão das 

praias, as delegações de competências  são na sua opinião um caderno de 

encargos que têm fazer ou não, porque não podem decidir sobre ter mais ou 

menos uma conceção numa praia, tendo de respeitar o que está no POOC, acha 

que uma verdadeira descentralização é aquela em que podemos também 

participar em termos da sua decisão inicial e isso não pode ser indiferente, quem 

defende o poder público local tem que lutar por isso, quando tiverem que as 

aceitar aceitarão, ser estudadas sim, mas temos de ter a consciência que estamos 

a aceitar um caderno de encargos que cumprimos ou não cumprimos, dando 

conhecimento de uma carta recebida do Secretário de Estado da Administração 

Local em relação ao castelo de Aljezur que dizia em linhas gerais se queríamos 

aceitar o castelo, tínhamos de dizer que não porque senão ficávamos com o 

castelo, porque não havia nenhuma verba em Orçamento de Estado para as 

questões do castelo, achando que é  um mau princípio, uma vez que o Secretário 

de Estado foi um homem que veio de uma autarquia, deveria haver mais algum 

cuidado a fazer estas coisas, são estas situação que é preciso ter atenção no 

processo decisório por estamos de facto aqui a aceitar um caderno de encargos 

que pura e simplesmente têm de cumprir. -------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, como a seguir se indica: -------------------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, não aceitar a transferência de competências da 

Administração Central para o Município de Aljezur, previstas na Lei número  

cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, concretizados nos 

seguintes diplomas: -------------------------------------------------------------------

- Decreto-Lei número noventa e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de 

novembro, relativa ao domínio da gestão das praias marítimas, fluviais e 

lacustres; ------------------------------------------------------------------------------

- Decreto-Lei número noventa e oito barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de 

novembro, relativa ao domínio da autorização de exploração das modalidades 
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afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de jogo; ------------------------  

- Decreto-Lei número cem barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de novembro, 

relativa ao domínio das vias de comunicação; --------------------------------------

- Decreto-Lei número cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio da justiça; --------------------------------- 

Decreto-Lei número cento e três barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio do apoio aos bombeiros voluntários; ------------- 

 - Decreto-Lei número cento e quatro barra dois mil e dezoito, de vinte e nove 

de novembro, relativa ao domínio as estruturas de apoio ao cidadão; -----------  

- Decreto-Lei número cento e cinco barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio da habitação; -------------------------------------- 

- Decreto-Lei número cento e seis barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio da gestão do património imobiliário público 

sem utilização; ------------------------------------------------------------------------ 

- Decreto-Lei número cento e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio do estacionamento público; ---------------------- 

➢ Aprovar por maioria, com os votos contra dos membros Anadá Gomes, José 

Oliveira e José Duarte, aceitar a transferência da delegação de competências 

para a Comunidade Intermunicipal do Algarve, previstas na Lei número  

cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, concretizados nos 

seguintes diplomas: -------------------------------------------------------------------

- Decreto-Lei número noventa e nove barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de 

novembro, relativa ao domínio da promoção turística interna sub-regional, em 

articulação com as Entidades Regionais de Turismo; ------------------------------ 

- Decreto-Lei número cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio da justiça; ------------------------------------------

- Decreto-Lei número cento e dois barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio dos projetos financiados por fundos europeus e 

programas de captação de investimento; -------------------------------------------

- Decreto-Lei número cento e quatro barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de 

novembro, relativa ao domínio do apoio aos bombeiros voluntários; ------------- 

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

“Os membros eleitos pelo PSD são do entendimento que as transferências de 

competências só se devem concretizar no conhecimento do valor financeiro a 

transferir pelo Estado Central e verificados por estudo realizado pela Autarquia, 

que o mesmo satisfaz todos os encargos correspondentes às competências 

transferidas. ---------------------------------------------------------------------------- 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente e Mónica Vanessa Mendonça Poitevin.” ---- 

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

“Um. A Lei da transferência de competências para as autarquias (cinquenta 

barra dois mil e dezoito) e a de alteração à Lei do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidade Intermunicipais (cinquenta e um barra dois mil 

e dezoito), aprovadas no final da sessão legislativa, confiram a consagração do 

subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em áreas e 

domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, 

sobretudo, à resposta aos problemas das populações. ------------------------------- 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos à legislação 

agora em vigor que, no acto de promulgação, o Presidente da República 

referenciou: ---------------------------------------------------------------------------- 

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias 

locais de atribuições até este momento da Administração Central; ---------------- 
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- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 

responsabilidades do Estado; ---------------------------------------------------------- 

- a preocupação como não agravamento das desigualdades entre autarquias 

locais; ----------------------------------------------------------------------------------- 

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência 

imediata no rigor das finanças públicas; --------------------------------------------- 

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o 

seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções 

públicas. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das 

insuficiências e erradas opções adoptadas na Lei. ----------------------------------- 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para 

as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação 

semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações 

de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do 

Poder Local. ---------------------------------------------------------------------------- 

Dois. O processo pouco claro que conduziu à lei cinquenta barra dois mil e 

dezoito, a começar nas incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio 

debate e aprovação do Orçamento de Estado para dois mil e dezanove no qual 

foram rejeitadas propostas essenciais à concretização da transferência de 

competências. Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei 

sobre o Fundo de Financiamento de Descentralização que remetia (abusiva e 

ilegalmente, sublinhe-se) para diplomas do Governo a afectação dos meios 

financeiros tenha sido eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de 

forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão do Governo de 

decidir dos montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser 

lido como um impedimento de facto à sua concretização em dois mil e dezanove. 

Para lá das razões mais substanciais quanto ao conteúdo e natureza do 

processo, este facto só por si justifica que o município rejeite responsabilidades 

relativamente às quais não há qualquer garantia legal de virem acompanhadas 

de meios financeiros. ------------------------------------------------------------------ 

Três. A Apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, 

humanas e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a 

transferir, as condições e as suas implicações (só descortináveis com a publicação 

de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter conduzido a que, responsavelmente e na 

defesa dos interesses quer da autarquia quer da população, se rejeitasse a 

assunpção a partir de um de Janeiro de dois mil e dezanove, as novas 

competências. -------------------------------------------------------------------------- 

Atendendo aos considerandos referidos os eleitos da CDU, votam contra a 

passagem de transferências para a comunidade intermunicipal. ------------------ 

Aljezur, vinte e nove de Janeiro de dois mil e dezanove. ---------------------------- 

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

José Fernando Landeiro de Oliveira, José António Duarte e Anadá Gomes.” ------ 

 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que havia falecido o pai do 

Vereador Hélder Cabrita, tendo proposto e foi aceite que fosse efetuado um 

minuto de silêncio. --------------------------------------------------------------------- 
 

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

Em todas as deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, foi utilizada a 

forma de votação por braço no ar.---------------------------------------------------- 
 

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas do dia vinte e nove de 

janeiro de dois mil e dezanove, 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 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


