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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da segunda sessão extraordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 29 de março de 2019 

INÍCIO: 20:40 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, 

Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José António 

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

Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Maria Caetano 

José Fernando Landeiro de Oliveira, substituído por Francisco José Pacheco de 

Oliveira 

Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, substituída por José Almeida da Silva 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituída por Américo Martins de Novais 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

José Francisco da Conceição Estevão                                                                

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva e Rogério Augusto Serrão de Oliveira Furtado – Vereadores 

 

 

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

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

pelas 20:40 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

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

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

de vinte e seis de março  de dois mil e dezanove, informando a devida ausência 

do concelho, por motivo de formação, sendo substituído nos termos do artigo 

septuagésimo-oitavo, 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, pelo Senhor António Maria Caetano, Secretário da Junta de 

Freguesia de Odeceixe, que depois de verificada a identidade e legitimidade do 

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

Não compareceu à presente sessão o membro José Fernando Landeiro de 

Oliveira, o qual apresentou e-mail datado de vinte e sete de março de dois mil   e 

dezanove, informado 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 CDU - Coligação Democrática 

Unitária, Francisco José Pacheco de Oliveira, 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 Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, o qual apresentou e-mail datado de vinte e oito de março  de dois mil e 

dezanove, informado 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 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. -------------------------------------------- 
 

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, a qual apresentou e-mail datado de vinte e oito de março de dois mil e 

dezanove, informado 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 coligação 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.  

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal sobre a 

transferências de competências para as Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais (Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis 
de agosto). ------------------------------------------------------------------------------ 

Dois - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal para 

atribuição da Medalha de Ouro do Município, à Universidade do Algarve. ---- 
Três – Aprovação da adesão à ANAM – Associação Nacional de Assembleias 

Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

Quatro – Designação de membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.  
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL 

SOBRE A TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS (LEI NÚMERO CINQUENTA BARRA 

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

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

reunião de vinte e seis de março 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 uma das transferências propostas é na 

saúde animal e a outra é na área da cultura, tendo a câmara aprovado por 

unanimidade a rejeição da transferência destas duas competências à 

semelhança do que já aconteceu atrás, a da cultura tem a ver com o castelo, se a 

situação não for alterada em dois mil e vinte um as competências passarão para 

as câmaras municipais. --------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, 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, concretizadas nos seguintes diplomas: -----------------------------------

- Decreto-Lei número vinte barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, 

relativa aos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos alimentos;  

- Decreto-Lei número vinte e dois barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, 

relativa ao domínio da cultura. ------------------------------------------------------- 

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

“A CDU considera que o Decreto-Lei número vinte e dois barra dois mil e 

dezanove, que “Desenvolve o quadro de transferência de competências para os 

municípios no domínio da cultura” e o Decreto-Lei número vinte barra dois mil e 

dezanove que “Concretiza o quadro de transferência de competências para os 

órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos 

alimentos”, publicados no Diário da República, primeira série – Número vinte e 

um – trinta de janeiro de dois mil e dezanove, sendo diplomas que se apresentam 

como decorrendo da Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis 

de agosto, pretendem iniciar um caminho de descentralização. Mas, um processo 

de descentralização no país implica observar a organização administrativa do 

Estado como um todo e não de forma parcelar como está a ocorrer. Um processo 

de descentralização não se resume à transferência de competências entre a 

Administração Central e Local, um processo de descentralização implica a 

preservação da autonomia administrativa, financeira, patrimonial, normativa e 

organizativa interna das autarquias locais; a garantia de acesso universal aos 

bens e serviços públicos necessários à efetivação de direitos constitucionais e a 

universalização de funções sociais do Estado; a coesão nacional, eficiência e 

eficácia da gestão pública; a unidade do Estado na repartição legal de 

atribuições entre as entidades públicas e administrativas e a adequação do seu 

exercício aos níveis de administração central, regional e local; a clareza na 

delimitação de responsabilidades; a adequação dos meios às necessidades; e a 

estabilidade de financiamento no exercício das  atribuições que lhes  estão 

cometidas. ------------------------------------------------------------------------------  

Um  processo  de  descentralização  implica  o  poder  de  execução,  mas  implica 
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igualmente o poder de decisão, planeamento, programação, e quando aplicáveis, 

de fiscalização e demais de natureza similar necessários à concretização da 

atribuição, bem assim dos bens públicos, móveis ou imóveis, e demais meios que 

lhes estejam afetos. Não é perante um processo desta natureza que se está 

presente. Não há conhecimento da realização de algum estudo que fundamente 

a transferência das competências identificadas na Lei número cinquenta barra 

dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, bem como não se conhece qualquer 

avaliação rigorosa do impacto das transferências destas competências para as 

autarquias ao nível financeiro, técnico, de recursos humanos e organizacionais.  

A legislação aprovada não garante a transferência dos meios adequados. A Lei 

número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto refere que os 

montantes integram o Orçamento do Estado, tal como remete a regulamentação 

para os diplomas setoriais. Entretanto é criado o Fundo de Financiamento da 

Descentralização que remete o modelo de distribuição das verbas para os 

diplomas setoriais e estes por sua vez remetem para posterior regulamentação. 

Os mapas referentes ao Fundo de Financiamento de Descentralização não 

constam do Orçamento do Estado para dois mil e dezanove, em violação da atual 

Lei das Finanças Locais. --------------------------------------------------------------- 

Portanto, está-se perante uma inaceitável desresponsabilização do Governo e 

não de um processo de descentralização, antes de transferência de encargos 

para as autarquias. -------------------------------------------------------------------- 

São ainda transferidas competências da Administração Central diretamente 

para as entidades intermunicipais que não são autarquias, nem integram a 

organização administrativa do Estado, o que discordamos totalmente. ----------- 

Pela relevância e complexidade deste processo, consideramos que a Assembleia 

da República não pode ser colocada à margem, por isso defendemos que os 

diplomas setoriais que desenvolvem a transferência de competências em cada 

uma das áreas não deveriam assumir a figura de decreto-lei, mas sim de 

proposta de lei para serem apreciadas e discutidas em Assembleia da República. -  

Assim, o voto dos eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljezur, é favorável 

à não aceitação da transferência de competências inscrita em qualquer um dos 

dois decretos-lei. ----------------------------------------------------------------------- 

José Duarte, Anadá Gomes e Francisco Oliveira.” ------------------------------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE OURO DO MUNICÍPIO, À UNIVERSIDADE DO 

ALGARVE: ------------------------------------------------------------------------------ 

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

reunião de vinte e seis de março 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. ----------------- 

A Senhora Lurdes Bento salientou a importância das parecerias entre os 

Municípios e a Universidade do Algarve que tem sido desenvolvida ao longo dos 

anos, alguns estudos em conjunto, e no I Congresso das Terras do Infante com a 

participação por alguns professores da Universidade do Algarve que que deram o 

contributo com estudos, este contributo entre a Universidade e os Municípios é 

muito importante e é de valorizar. ---------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que sem desvalorizar e valorizando o contributo da 

Universidade do Algarve na região e nos Municípios, foi ler o Regulamento 

Municipal de Atribuição de Insígnias e Medalhas, porque parece-lhe que ao 

atribuirmos uma Medalha de Ouro, uma insígnia de tão grande relevância, 
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temos que ter algum cuidado e ser devidamente criteriosos, uma vez que a 

proposta da câmara é genérica, não vê factos concretos, objetivos dos grandes 

contributos prestados ao Município pela Universidade do Algarve, não duvida 

que tenha acontecido e considera-a uma instituição de referência no Algarve 

com certeza com muitos méritos, muito importante para o desenvolvimento da 

região, mas por outro lado, também crê que temos que ser particularmente 

cuidadosos ao atribuir uma Medalha de Ouro para não a vulgarizarmos em 

demasia, daí que lhe parece que a atribuição da mesma deve ser fundamentada 

em factos concretos e objetivos que sejam inequívocos o seu contributo para o 

bem estar das pessoas, para o desenvolvimento do Município e nesta proposta 

não vê enumerados e fundamentados factos concretos e outros objetivos para 

além dos estágios, dos estudos que têm existido, para além de contributos em 

termos genéricos, mas eventualmente acredita que para além dos quarenta anos 

ao serviço da região que haja matéria relevante que possa fundamentar a 

atribuição, que não é a mais alta distinção que o Município tem para atribuir, é 

a segunda mais alta distinção do Município, perguntando casos concretos e 

objetivos que fundamentem a atribuição da Medalha de Ouro do Município à 

Universidade do Algarve. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que uma instituição com quarenta anos 

como a Universidade do Algarve, que foi criada com certos e determinados 

objetivos, não só ao serviço de Aljezur e do Algarve e porque não para o país é 

seguramente já merecedora do reconhecimento, quer do Município de Aljezur e 

não só seguramente, não os consegue enumerar todos, ao longo dos anos foram 

vários contributos da parte da Universidade do Algarve, a Universidade do 

Algarve está desenvolver um estudo com o ICNF e as câmaras municipais, 

nomeadamente com a câmara municipal de Aljezur sobre os fundos marinhos na 

nossa costa, o surf também foi um estudo feito pela Universidade do Algarve, na 

contribuição que fizeram para o Congresso do Mar e puxando pela memória 

outros estudos aparecerão, a Universidade do Algarve também tem dado um 

contributo muito grande para a formação de algumas dezenas de jovens do 

Concelho de Aljezur e isso por si também julga ser o reconhecimento do próprio 

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

A proposta está alicerçada sem ir ao pormenor desta ou daquela matéria, mas 

não tem dúvida que os membros da assembleia municipal, como os da câmara 

também não tiveram de fazer passar a proposta, que esta fosse uma proposta 

aprovada por unanimidade, se há da parte do Senhor Vítor Vicente algumas 

dúvidas sobre questões mais concretas, fará uma busca se assim o entenderem, 

era bom que esse reconhecimento saísse daqui e no dia em que se entregar a 

medalha se for necessário fazer um texto mais completo com a importância 

concreta e objetiva do que a Universidade do Algarve já fez pelo Concelho de 

Aljezur, o fará, mas acha que está aí bem explicito a necessidade da importância 

para a região e para o Concelho de Aljezur, é o que tem para dizer agora, não 

vendo que não se possa com o que está aí reconhecer o mérito que a 

Universidade do Algarve tem e o que ela fez pelo Concelho de Aljezur, sendo que 

no passado também se atribuíram medalhas neste Concelho e não foi nenhuma 

destas, maior distinção que se atribuiu foi a Chave de Ouro na altura da visita 

do Presidente da República ao Concelho de Aljezur e depois medalhas de outros 

graus e outras categorias. O Regulamento precisa de ser atualizado. -------------- 

O Senhor José Cavaco disse que talvez no ano passado havia feito uma proposta 

para a criação de um recife artificial no Concelho, havia dinheiros comunitários 

que talvez levassem essa proposta por diante e sem grandes recursos do 

Município e é conhecido o êxito que esses recifes têm proporcionado na zonas 
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onde foram construídos e a proposta foi chumbada sem grande argumentação, 

em compensação foi substituído por um estudo proposto à Universidade do 

Algarve sobre a influência que o surf podia ter no nosso Concelho, esse estudo foi 

feito e pergunta quais foram as consequências que a câmara tirou desse estudo, 

porque não viu que tivesse tido alguma influência ou seguimento, por outro 

lado, dada a importância que a Universidade do Algarve tem pergunta porque é 

que a AMAL não reconhece essa colaboração que leva a Universidade a colaborar 

com todo o distrito de tal forma que a levasse a propor uma medalha de caráter 

regional em vez de ser cada um dos Concelhos per si. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse os estudos não são para guardar na 

gaveta, são muitas vezes para entregar às entidades que têm competências nas 

matérias para verem e terem mais conhecimento da realidade de certas e 

determinadas situações, se o estudo do surf mudou muita coisa, não sabe se 

mudou, a verdade é que despertou curiosidades, chegou a três ou quatro 

organismos que têm competência direta na gestão das praias, nomeadamente no 

licenciamento deste tipo de atividade e é para isso que também servirão os 

estudos, depois há outros estudos que servem para tomar medidas mais 

concretas, mas os estudos ajudam muitas vezes a quem tem que decidir. --------- 

A Universidade do Algarve veio até à AMAL e a AMAL decidiu associar-se às 

comemorações dos seus quarenta anos, a AMAL não tem regulamento para 

atribuição de medalhas, logo não poderia atribuir uma medalha regional, a 

Universidade vai fazer uma exposição relativa aos quarenta anos de trabalho 

desenvolvido no seio da sua missão e o que tem representado para o Algarve a 

qual vai a todos os Municípios e os Municípios farão algumas iniciativas 

juntando-se a essas comemorações, é também o reconhecimento do Município de 

Aljezur a uma instituição que nos é muito cara e que sabe que o Senhor Vítor 

Vicente não põe em causa o mérito da Universidade, gostaria de ver mais 

concretizado algumas questões  em termos de documento, não é isso que tira a 

intensão da câmara municipal e da assembleia municipal fazer esse 

reconhecimento à Universidade do Algarve. ----------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que concorda quando o Senhor Presidente da 

Câmara disse que gostava de ver aprovado por unanimidade, reconhece essa 

preocupação, não quer fazer desta questão um debate com outras 

interpretações, Senhor Presidente da Câmara disse que esta medalha não tinha 

sido atribuída a ninguém, a sua preocupação é que esta é uma das mais altas 

insígnias que o Município tem para atribuir, achando que devemos ser 

particularmente exigentes na atribuição da mesma e que as atribuições devem 

estar bem fundamentadas, bem alicerçadas. O Regulamento que admite possa 

ser melhorado, de alguma forma o que exige leva-nos para isso, quando estamos 

pela primeira vez a atribuir a Medalha de Ouro do Município devíamos de ter a 

preocupação de o fazer devidamente fundamentado para que não ficasse 

minimamente em causa a sua atribuição. Porque todos conhecemos os méritos 

da Universidade do Algarve, foi uma luta tão grande de tantos anos para a 

conseguir. Mas temos no Município muitos contributos coletivos e individuais 

que também muito significativos e que poderiam ser equacionados, a sua 

preocupação é que se faça isto de forma devidamente fundamentada e que não 

reste a mais pequena dúvida na justiça da sua atribuição. Reconhecer a 

Universidade não é banalizar coisa alguma, mas acha que temos que ser 

particularmente exigentes nestas atribuições para que cada vez que sejam 

atribuídas tenham o valor efetivo e é essa sua preocupação e é a preocupação 

que tira do Regulamento e acha que temos que ser extremamente rigorosos a 

interpretá-lo e até acredita que possamos fundamentar de forma inequívoca da 
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Medalha de Ouro à Universidade, mas não é só dizer estágios e alunos, a Escola 

C+S de Aljezur forma alunos, não queria deixar de aprovar, por outro sente que 

por si tem que ter alguma exigência na primeira vez de dá o seu contributo para 

a atribuição desta insígnia tão elevada, as suas dúvidas são estas e está de 

espirito completamente aberto, com o voto completamente em aberto, não 

definido, está há espera de encontrar fundamentos que o coloquem confortável a 

aprovar isto. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse de acordo com que vemos na 

comunicação social vários investigadores da Universidade do Algarve têm sido 

premiados nos últimos anos a nível internacional com investigações nas mais 

diversa áreas, temos cada vez mais olhar para uma região grande e forte que 

queremos que seja e o Algarve fica mais valorizado com uma boa Universidade, 

merece esse reconhecimento, acreditando que o Senhor Vítor Vicente tenha o 

mesmo reconhecimento pela Universidade que ele tem. ----------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse não questionar a posição de qualquer um 

dos membros desta assembleia, é sensível a estas coisas todas, seria muito 

importante que houvesse unanimidade nesta atribuição, o texto se tiver que ser 

melhorado, poderá ser melhorado com mais alguns factos, mas gostava que 

houvesse unanimidade na atribuição desta medalha, apelando que saia uma 

unanimidade nesta atribuição e respondendo ao Senhor Vítor Vicente disse que 

se for só uma questão de fundamentação, o Senhor Vítor Vicente tem tanto 

conhecimento do trabalho desenvolvido pela Universidade quanto ele tem. ------ 

O Senhor Vítor Vicente disse não ter posto isso em causa em momento algum, 

achando que temos que ser exigente na interpretação do Regulamento para a 

Atribuição das Insígnias e na sua opinião e o Senhor Presidente da Câmara já 

reconheceu isso, estamos aqui a falar em questões genéricas até para bem da 

Universidade, ficaria melhor com uma fundamentação mais precisa e mais 

concisa e a sua pergunta é de o Senhor presidente da Câmara precisa de aprovar 

isto hoje ou pode aprovar na próxima assembleia, a sua posição inicial era se se 

fundamenta com dados concretos e objetivos, senão tem que se abster e não 

queria fazê-lo porque percebe que o queria aprovar por unanimidade. ------------ 

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

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

Vítor Vicente, Américo de Novais e José Cavaco, aprovar a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal para atribuição da Medalha de Ouro do Município, à 

Universidade do Algarve. ------------------------------------------------------------- 

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

“Sem prejuízo do reconhecimento do mérito da Universidade do Algarve, para o 

desenvolvimento da Região e da importância da sua actividade para o Município 

de Aljezur, consideramos que a proposta da Câmara não se encontra 

devidamente fundamentada com factos relevantes altamente meritórios, 

prestados ao Município,  que respondem ao espírito e exigência do Regulamento 

Municipal para a atribuição de tão elevada Insígnia, pelo que, muito embora 

reconhecendo os serviços meritórios da Universidade do Algarve, por falta de 

fundamentação da proposta votamos abstenção. ----------------------------------- 

Aljezur vinte e nove de Março de dois mil e dezanove. ------------------------------ 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Américo de Novais e José de Oliveira 

Cavaco.” -------------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS   
APROVAÇÃO DA ADESÃO À ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 

ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS: ---------------------------------------------------------  
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Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte e seis de março 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 Assembleia disse este ponto vem no seguimento de uma 

recomendação que foi aprovada e envida à câmara municipal para que esta 

aprovasse os estatutos e o pagamento de uma quota anual que era de mil euros.  

Continua a pensar que esta Associação tem todo o sentido, porque esta tem por 

objeto conforme o artigo segundo dos seus estatutos: “Um - Tem por objeto 

valorizar o papel das assembleias municipais na organização democrática dos 

municípios, apoiando e promovendo para o efeito estudos, seminários, 

congressos e publicações. Dois - Na percussão do seu objeto, a Associação 

Nacional das Assembleias Municipais poderá estabelecer contatos e protocolos 

com associações, e outras entidades, que lidem com os municípios, bem como 

com estes isoladamente ou em conjunto.” -------------------------------------------- 

A Associação Nacional das Assembleias Municipais é uma organização que 

reforça o poder autárquico, e um braço ao lado dos executivos na defesa dos 

interesses dos nossos municípios e queremos ter uma participação mais ativa, 

conseguíssemos chegar a acordo e viéssemos a debater situações sectoriais que 

pudéssemos analisar aqui, como alguns membros da assembleia têm proposto e 

falado de assuntos que não estão dentro da ordem de trabalhos, podiam destes 

problemas serem discutidos em colóquios ou seminários, o que seria bom para o 

futuro, mas mais importante do que fazermos parte de, era deixarmos as 

decisões para que depois no futuro, aqueles que vierem a seguir dizerem que 

tiveram aqui pessoas que os prepararam e lhes abriram caminho para a defesa 

dos interesses do Município. ---------------------------------------------------------- 

A câmara municipal aprovou o pagamento da quota, a Associação Nacional das 

Assembleias Municipais envia muita informação jurídica e a mesma poder-nos-á 

ser útil para evitar que possamos cair involuntariamente numa tomada de 

decisão que seja ilegal, é neste sentido que traz aqui o pedido de adesão à 

Associação Nacional das Assembleias Municipais. ----------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que a assembleia municipal foi instituída para 

acompanhar e fiscalizar os atos da câmara municipal, a doutra Maria José 

Morgado, pessoa relevante do Ministério Público, há tempos referiu que 

quarenta e três por cento dos processos de corrupção envolvem autarquias, ela 

diz que o primeiro crivo falhou que era o acompanhamento e fiscalização das 

câmaras municipais pelas assembleias municipais, o que o Senhor Presidente da 

Assembleia está a pedir hoje era bom que o acompanhamento se fizesse e 

juridicamente apoiado, por conseguinte está completamente de acordo com que 

está aqui a pedir. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia reforçando a ideia do Senhor José Cavaco 

disse que se não temos a capacidade de fiscalizar a trabalho do executivo, temos 

a obrigação  de o fazer perante as pessoas que nos elegeram, também temos a 

obrigação de acompanhar o executivo e estar ao seu lado em lutas na defesa do 

Município, não querendo que nenhum membro se demita dos seus direitos de 

fiscalização, porque se não estivermos a fazer fiscalização, não estamos a fazer 

nada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vítor Vicente perguntou se a assembleia não se tinha já pronunciado 

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

O Senhor Presidente da Assembleia disse a assembleia de acordo com a lei já 

tinha aprovado e proposto à câmara municipal uma recomendação para que 
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esta aceitasse o pagamento da quota e depois devolver à assembleia municipal 

para confirmarmos a adesão, porque não podíamos fazer a adesão, se eles não 

pagassem, temos que cumprir a lei. --------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que com o respeito que o Senhor Presidente lhe 

merece e não duvidando o respeito desta Associação Nacional das Assembleias 

Municipais, no ano passado votou contra, agora está um pouco mais moderado, 

vai abster-se, porque continua a entender que não será de grande utilidade esta 

Associação, ela própria até poderá resultar numa redundância de representação 

do poder local, uma vez que temos a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e perguntou porque não criar uma associação nacional de câmaras 

municipais, porque a Associação Nacional de Municípios Portugueses inclui a 

câmara municipal e a assembleia municipal e também tem assento um 

presidente junta de freguesia do concelho, parece-lhe que esta Associação 

poderá tornar-se um elemento fracionário do que está a ser feito pela Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, no entanto com todo o respeito, espera que 

alguma saia de lá, pesando as duas situações, é que o leva a abster-se. ----------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que cada um defende as suas ideias, 

mas que já está formada uma associação de camaras municipais que é a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde no seu órgão executivo 

existe apenas um presidente de assembleia em suplente, não é por aí que 

deixamos de ter voz na Associação Nacional de Municípios Portugueses, como 

disse o Senhor José Cavaco, nós temos papel diferente, a lei diz que há o poder 

executivo e o poder legislativo, e o fiscalizador somos nós e temos que separar as 

águas, separar as águas no objetivo comum, pelos interesses dos nossos 

municípios, nós sabemos até onde podemos ir e não nos vamos meter nos 

assuntos que são do executivo municipal, temos de colaborar com eles na defesa 

dos interesses do nosso Município. ---------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que talvez à terceira o convencesse a votar a favor. -- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que se um dia mais tarde, nós ou quem 

estiver aqui achar que esta Associação não tem interesse para nós, podemos sair. 

O Senhor José Cavaco disse a câmara municipal tem uns advogados que a 

defendem, que viabilizam legalmente os seus pareceres, se tivermos de tomar 

uma atitude contra uma câmara municipal como faz, uma coleta entre todos 

para uma consulta a um advogado, porque tem que ser  juridicamente certa 

qualquer decisão que se tome. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que não iria argumentar e se remetia para o que 

havia dito na discussão anterior (abril de dois mil e dezoito), muito embora 

considere salutar evoluir no raciocínio do pensamento, ao contrário do Senhor 

José Duarte ele não evoluiu e mantém-se na mesma posição de achar que isto é 

dividir, depois de ter a Associação Nacional de Municípios Portugueses criar 

mais uma Associação à parte e depois nos estatutos dá ao presidente da 

assembleia a representação do município, mas depois a lei geral atribui esse 

mesmo poder ao presidente da câmara, começam a vir ao decima algumas 

confusões, o Município é só um e tem dois órgãos distintos, a lei define as 

competências de um e de outro, cada um deve-se preocupar por exigir as suas 

competências, se calhar é verdade que as assembleias municipais na Associação 

Nacional de Municípios Portugueses têm pouco peso nos órgãos sociais, então as 

assembleias municipais que se façam valer de si e se façam representar pelo peso 

que merecem ter, agora falar a duas vozes, tem que se declarar na mesma 

argumentação e no mesmo raciocínio que tinha em abril. --------------------------

A Senhora Lurdes Bento pensa que a intensão da criação desta Associação tem 
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como principal objetivo a criação do conhecimento, a partir do conhecimento 

entre os presidentes, há coisas que são comuns nos municípios e que a troca de 

ideias permite melhorar os conhecimentos como é que cada um age e acha que 

tem a ver mais com uma partilha de conhecimento e de ideias do que 

propriamente estar a criar algum lóbi, as juntas de freguesia também têm uma 

associação que as representa, acha bem que seja criada. --------------------------- 

O Senhor José Maria da Luz disse que Senhor José Duarte deu um passo no 

sentido da abstenção, o Senhor Vítor Vicente mantém-se na mesma posição e ele 

na altura mostrou o seu desconhecimento e absteve-se, não tendo dúvidas que 

aquilo que o Senhor Presidente da Assembleia disse será verdade, mas por razões 

de coerência irá manter o seu sentido de voto, recordando o que dizia o Senhor 

Pavão, um dos três membros fundadores desta Associação de Assembleias 

Municipais, que um dos principais objetivos da Associação, entre outras coisas, 

era contribuir para o reforço do poder local e melhoria de democraticidade local, 

não sabe se a Associação irá conseguir isso, irá abster-se porque não virá grande 

mal ao mundo a assembleia municipal ser associada desta Associação. ----------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que prefere um dia mais tarde vir a 

arrepender-se de uma coisa que fez, do que vir a arrepender-se de uma que não 

fez, não sabe se as coisas são boas se não participar nelas, sente-se melhor 

avançando do que ficar parado e depois não saber o que vai acontecer, como diz 

o Pavão é um reforço das autarquias e é um reforço essencialmente em conjunto 

trazer cá pessoas sobre assuntos a debater, há quarenta anos que está assim, 

não podemos é continuar igual nesta situação, se não entrarmos ficamos para 

trás, não gostava de ser um das pessoas que ajudou a que Aljezur ficasse para 

trás. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que achava muito mais lógico que dentro da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses se criasse uma secção das 

assembleias municipais, acha muito bem que a assembleia promova esses 

colóquios e debates todos, mas não lhe parece que seja necessário criar uma 

Associação Nacional das Assembleias Municipais para que as assembleias 

organizem um debate sobre turismo, ambiente ou sobre aquilo quer que seja, 

não parece que seja relevante para isso, as assembleias podem ter os meios para 

fazer isso. No seu entender é muito mais lógico que dentro da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses se criasse uma secção das assembleias 

municipais que efetivamente tivesse representatividade do que o mesmo 

Município estar em duas Associações, uma do Presidente da Câmara e outra do 

Presidente da Assembleia, o Município é só um. ------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco em relação às pessoas que estão hesitantes em apoia-la 

pergunta se este órgão deliberativo tem a seu cargo o acompanhamento e 

fiscalização das ações das câmaras municipais e se tem essa obrigação legal deve 

tomar as suas posições juridicamente apoiadas na lei e se essas pessoas acham 

que não,  digam então qual é a alternativa para se obter um acompanhamento 

jurídico das ações que cada um queira tomar aqui, não há outro caminho, se 

este caminho já está bem encaminhado acha muito bem que se adira, a menos 

que essas pessoas tenha uma ideia diferente que não saibam o que é que estão 

aqui a fazer. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse o que se compromete é que se 

aprovarmos ou não esta adesão a trazer mais informação, toda a informação 

recebida da Associação Nacional das Assembleias Municipais é enviada para os 

membros. -------------------------------------------------------------------------------

Não se verificando mais nenhuma intervenção, submetido à votação, a 
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Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos membros 

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

Duarte, José Almeida, Johannes Schydlo, Emanuel Marreiros, Henriques 

Henriques, António Caetano, José Cavaco e Eliezer Candeias, contra dos 

membros Vítor Vicente e Américo  de Novais, a abstenção dos membros José 

Maria da Luz, Anadá Gomes, Francisco Oliveira e José Duarte, aprovar a adesão 

da Assembleia Municipal de Aljezur à ANAM – Associação Nacional das 

Assembleias Municipais. --------------------------------------------------------------- 

 

NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO   
DESIGNAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA: -----------------------------------------------------------------------------  

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta, 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: ----------------- 

“DESIGNAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA 

FLORESTA------------------------------------------------------------------------------- 
Considerando os grandes incêndios rurais ocorridos em dois mil e dezassete, 

potenciados por condições meteorológicas extremas, a dimensão excecional da 

perda de vidas humanas e a destruição de valores materiais e ambientais, o 

Conselho de Ministros, através da Resolução número cento e cinquenta e nove 

barra dois mil e dezassete, estabeleceu um conjunto de determinações com o 

objetivo do aperfeiçoamento gradual e sistemático do sistema nacional de defesa 

da floresta contra incêndios. ----------------------------------------------------------  

A resolução do conselho de ministros número doze barra dois mil e dezanove de 

vinte e cinco de outubro aprova a missão do Sistema Gestão Integrada de Fogos 

Rurais (SGIFR), valorizando o papel dos municípios na informação às populações 

e nas ações de preparação dos aglomerados populacionais para aumentar a sua 

resiliência aos incêndios rurais. ------------------------------------------------------- 

O Decreto-Lei número catorze barra dois mil e dezanove de vinte e um de janeiro 

procede à sétima alteração ao Decreto-Lei número cento e vinte e quatro barra 

dois mil e seis de vinte e oito de junho, clarificando algumas regras quanto a 

distâncias mínimas, faixas de gestão de combustível, condicionalismos á 

edificação e outras normas relativas a queimas de sobrantes e queimadas. ------- 

É alterada a composição das comissões municipais de defesa da floresta, 

atribuindo-lhe um envolvimento maior na tomada de decisão, com base no 

conhecimento preciso das realidades locais e uma representação alargada dos 

interesses em presença, nomeadamente na avaliação dos condicionalismos à 

edificação e nas medidas de mitigação dos riscos de incêndio. --------------------- 

No que se refere à alteração da constituição das comissões municipais de defesa 

da floresta e à sua ação no âmbito dos instrumentos de gestão do território, 

realça-se: ------------------------------------------------------------------------------- 

- De acordo com a alínea b) do Artigo terceiro traço D do Decreto-Lei número 

cento e vinte e quatro barra dois mil  e seis, na sua versão atual, as comissões 

municipais de defesa da floresta poderão ter até cinco representantes das 

freguesias do concelho, a designar pela assembleia municipal, quando na 

versão anterior apenas tinham um representante; ---------------------------------- 

- No âmbito dos condicionalismos à edificação, ao abrigo dos números  treze e 

catorze do Artigo décimo-sexto do Decreto-Lei número cento e vinte e quatro 

barra dois mil  e seis, na sua redação atual, os pareceres da CMDF são 

vinculativos, emitidos no prazo de trinta dias e obrigam a que a CMDF integre 
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obrigatoriamente: ----------------------------------------------------------------------

a) Um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional; - 

b) Um representante da Direção Regional de Agricultura; -------------------------- 

c) Um representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil. -------------------- 

A maioria do território do concelho de Aljezur apresenta uma perigosidade 

elevada, muito elevada ou crítica, correspondendo a áreas de matos e floresta, 

pelo que, o risco de incêndio em matos/povoamentos florestais é considerado no 

patamar superior (Elevado) pelo Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil 

de Aljezur. Para esta situação contribuem o histórico das ocorrências, 

nomeadamente os grandes incêndios de mil novecentos e oitenta e sete, mil 

novecentos e noventa e três, mil novecentos e noventa e cinco e dois mil três, 

características geográficas do território, ocupação/uso solo e o abandono dos 

povoamentos florestais e vales agrícolas. -------------------------------------------- 

No Despacho conjunto número setecentos e quarenta e quatro barra dois mil e 

dezanove de dezassete de janeiro dos Ministérios da Administração Interna e da 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, em que são definidas as 

freguesias prioritárias de intervenção e fiscalização, o concelho de Aljezur 

apresenta duas freguesias de primeira prioridade (Aljezur e Odeceixe) e uma de 

segunda prioridade (Bordeira). -------------------------------------------------------- 

Pelo reconhecimento do princípio da subsidiariedade em que assenta a proteção 

civil, alicerçado no conhecimento preciso das realidades locais, nas pessoas dos 

representantes das freguesias, propõe-se à Assembleia Municipal de Aljezur, a 

designação dos quatro Presidentes das Juntas de Freguesia, Aljezur, Odeceixe, 

Rogil e Bordeira, para integrarem a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

(CMDF) de Aljezur. --------------------------------------------------------------------- 

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

Lurdes Bento.” -------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que para além de uma série de entidades 

que integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta, estava também o 

Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, em representação das juntas de 

freguesia, a nova legislação permite ter mais representantes das juntas de 

freguesia nessa Comissão e o que está a ser proposto é que essa Comissão possa 

ter os quatro presidentes de junta de freguesia pela sua importância e pela 

exigência das novas leis que que virão ser publicadas sobre a floresta e não só, 

possamos ter mais algum peso local na Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta, porque para além das entidades que já existiam, vai passar a integrar 

também um membro da Autoridade Nacional de Proteção Civil, um 

representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e um 

representante da Direção Regional de Agricultura, e a edificação dispersa vai ser 

remetida para a Comissão Municipal de Defesa da Floresta que vai ter a 

responsabilidade de se pronunciar sobre os pedidos de novas construções de 

habitações ou de ampliações no meio florestal. -------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pelo Partido Socialista sobre a designação de membros da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta. ----------------------------------------------------- 
 

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 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão extraordinária de 29/03/2019 

 
 

13 

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

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

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

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

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

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

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

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

março 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 

_________________________________________ 

 


