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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da segunda sessão ordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 26 de abril de 2019 

INÍCIO: 21:10 horas 

ENCERRAMENTO: 23:25 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

José Maria da Luz, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Anadá de Filipitsch Gomes, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Johannes 

Alexander Schydlo, José Fernando Landeiro de Oliveira, Emanuel Marreiros 

Amaro de Jesus, José António Duarte, José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel 

Ramos Henriques, José Francisco da Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa 

Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO:  

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituída por Américo Martins de Novais 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

José Hugo Tomás Ferreira                                                                 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva, António José Monteiro Carvalho, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – Vereadores 

 

 

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

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

pelas 21:10 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

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

dezoito, informado a devida ausência, por motivo de saúde, pelo que, nos termos 

dos artigos septuagésimo-oitavo  e septuagésimo-nono, da Lei cento e sessenta 

cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco traço 

A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído pelo elemento a 

seguir na lista de candidatos da lista de Juntos por Aljezur 

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ----------------------------------------------------

Tendo sido apresentada por escrito a respetiva justificação, apreciada a mesma, 

foi pela Mesa considerada justificada a falta dada pelo Senhor José Francisco da 

Conceição Estevão, à sessão de vinte e nove de março de dois mil e dezanove. ---- 

 

 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MANDATO: ------------------------------------

Foi apresentado o e-mail do membro Maria de Lurdes Afonso Bento, eleita pela 

lista do Partido Socialista, datado de vinte e dois de abril de dois mil e dezanove, 

pedido a suspensão de mandato pelo período de duzentos e cinquenta dias, por 

incompatibilidade de funções no cargo de Chefe de Finanças de Aljezur e o de 

membro da assembleia municipal. ---------------------------------------------------- 

Submetida à votação por escrutínio secreto, foi o pedido de suspensão aprovado 

com a seguinte votação: --------------------------------------------------------------- 

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

TOMADA DE POSSE: ----------------------------------------------------------- 

Foi empossado o Senhor José Almeida da Silva, portador do Cartão de Cidadão 

número doía milhões cento e noventa e sete mil e noventa e cinco  cincoZYtrês, 

válido até dezoito de maio de dois mil e  vinte, em substituição da Senhora Maria 

de Lurdes Afonso Bento, eleita pela lista do Partido Socialista, que pediu a 

suspensão de mandato, que depois de verificada a identidade e legitimidade do 

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

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um ponto um - Aprovação das atas daa sessões anteriores. ------------------------ 

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

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

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

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

Três ponto um - Apreciação do Relatório de Atividade de dois mil e dezoito da 

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

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

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

Três ponto três - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

sobre a transferência de competências para as autarquias locais e entidades 

intermunicipais (Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de seis de 

agosto). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto quatro - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 
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de alteração ao Regulamento da Organização dos Serviços Municipais, aprovado 

pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de dezanove de dezembro de dois 

mil e doze e publicado no Diário da República segunda série, número duzentos e 

vinte oito, de vinte e seis de novembro de dois mil e doze. ----------------------------- 

Três ponto cinco - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal 

de primeira alteração ao Mapa de pessoal para dois mil e dezanove. --------------- 

Três Ponto seis - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal de 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dezoito, incluindo a 

proposta de aplicação de resultados. ------------------------------------------------------ 

Três ponto sete - Apreciação e deliberação da proposta da Câmara Municipal da 

segunda Revisão ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos – PPI 

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

Três ponto oito - Saudação vinte e cinco de Abril dois mil e dezanove. ------------ 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS SESSÕES ANTERIORRES: -------------------------- 

➢ Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e dois de fevereiro 

de dois mil e dezanove, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que a 

mesma tinha sido oportunamente enviada aos membros. ------------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao 

abrigo do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros Anadá de 

Filipitsh Gomes, Américo Martins de Novais e Henrique Ramos Henriques, por 

não terem estado presentes na sessão. ---------------------------------------------- 

➢ Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia vinte e nove de 

março de dois mil e dezanove, tendo sido dispensada a sua leitura, uma vez que 

a mesma tinha sido oportunamente enviada aos membros. ----------------------- 

Submetida à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo ao 

abrigo do número três do Artigo trigésimo-quarto do Código do Procedimento 

Administrativo participado na aprovação desta ata os membros José Fernando 

Landeiro de Oliveira, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, José Francisco 

da Conceição Estevão e Carlos Manuel Rosa Vieira, por não terem estado 

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

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

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

– de Grupo Parlamentar do Partido Popular, ofício número cento e sessenta e 

um, de doze de março de dois mil e dezanove, acusando receção da moção 

“Partido Socialista de Aljezur - manifesta repúdio contra o encerramento dos 

CTT em Aljezur, em Lagos, Vila do Bispo e Lagoa”. ----------------------------------

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

quarenta e um, de dezoito de março de dois mil e dezanove, acusando receção da 

moção “Partido Socialista de Aljezur - manifesta repúdio contra o encerramento 

dos CTT em Aljezur, em Lagos, Vila do Bispo e Lagoa”. ------------------------------ 

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

e cinco, de vinte e dois de março de dois mil e dezanove, acusando receção da 

moção “Partido Socialista de Aljezur - manifesta repúdio contra o encerramento 
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dos CTT em Aljezur, em Lagos, Vila do Bispo e Lagoa”, a qual foi encaminhada 

para o Gabinete do Ministro das Infraestruturas e da Habitação. -----------------

– de Associação Nacional de Freguesias, ofício número trezentos e vinte e um, de 

dezanove de março de dois mil e dezanove, acusando receção da moção “Partido 

Socialista de Aljezur - manifesta repúdio contra o encerramento dos CTT em 

Aljezur, em Lagos, Vila do Bispo e Lagoa”. --------------------------------------------

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número oito mil cento e setenta e cinco, 

de cinco de abril de dois mil e dezanove, enviando Relatório de Avaliação do 

Estatuto de Direito de Oposição. ------------------------------------------------------  
 

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

O Senhor José Duarte referindo-se às obras de ampliação que estão a realizar-se 

no Intermarché em Aljezur disse que depois de ter consultado o processo, 

considera que a área de construção e a volumetria viola o que está no PDM, 

porque deveria integrar-se no conjunto edificado preexistente, respeitando a 

morfologia e volumetria envolvente porque o conjunto edificado não é contíguo 

àquele edifício (artigo trinta e dois, número três), bem como, o número de 

lugares de estacionamento criados não estava de acordo com a área de 

construção onde deveria haver mais lugares de estacionamento, nomeadamente 

para um veículo pesado e a apresentação de um estudo de tráfego (artigo trinta 

e dois, número cinco, alínea e)). –------------------------------------------------------ 

O encerramento de um dos acessos ao estacionamento no piso superior vai 

trazer um aumento substancial do movimento de viaturas que sobem e descem a 

rampa de acesso a esse estacionamento, com o consequente aumento de ruído, 

sem contar com o ruído que é emitido pelo gerador de emergência em que a 

saída dos gases está virada para as casas aí existentes. –---------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente chamou a atenção para o estacionamento desordenado 

de viaturas que se verifica no Largo do Mercado na Igreja Nova que por vezes 

dificulta a circulação naquele local, causando algum transtorno a quem não 

conhece e fica sem saber por onde ir, devendo de ser encontrada uma solução 

para resolver aquela situação. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo referindo-se à falta de água que se poderá vir a 

verificar-se dizendo que há muitos anos que se fala na construção da barragem 

das Cercas a qual poderia armazenar a água da Ribeira das Cercas. –------------- 

Disse ainda que há algum tempo tinha chamado a atenção para a colocação de 

uma placa no cruzamento de acesso ao parque industrial com a identificação 

das empresas aí instaladas. –---------------------------------------------------------- 

O Senhor Américo de Novais pediu informação sobre o arranjo da estrada na 

Carrapateira junto ao mar. ----------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o licenciamento da obra de ampliação 

do Intermaché por parte da câmara municipal foi efetuado tendo por base o 

parecer emitido pelos serviços técnicos do município que consideraram não 

haver nenhuma violação do PDM para a realização da obra, sabendo que 

poderão haver alguns constrangimentos durante a sua execução. -----------------  

Quanto à organização do trânsito no Largo do Mercado na Igreja Nova referiu 

que a câmara municipal tem de encontrar soluções para resolver a situação. É 

verdade que faltam marcações, podem melhorar toda esta questão, nas ruas de 

dois sentidos é proibido estaciona e se autoridade quiser pode autuar. ------------ 

Relativamente à barragem das Cercas o que o Senhor Johannes Schydlo referiu é     

verdade, cada vez a falta de água é maior, se hoje defenderiam todos a barragem 

das Cercas não sabe, hoje tem que ser mais racional o consumo da água pelo 
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facto dela ser cada vez mais escassa, se o armazenamento da água é feito com a 

construção barragem das Cercas ou de uma barragem para aproveitar a água 

do canal que é lançada ao mar, não sabendo qual é a solução. ---------------------  

Quanto à estrada circular do Pontal Carrapateira pode levar algum 

melhoramento que é o que faz mais ou menos por esta altura. Quanto a outros 

caminhos vão tentando com o pessoal e máquinas da câmara, bem como com as 

juntas de freguesia vão fazendo algumas melhorias. -------------------------------- 

Sobre as placas no parque industrial, começou por referir que foi feita 

recentemente uma reunião com os empresários instalados no parque industrial 

para analisar o seu funcionamento incluindo a sinalética, estando o Senhor 

Vereador António Carvalho a tratar para que se possam instalar as referidas 

placas indicadoras das empresas. ----------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que depois de ter ouvido o Senhor Presidente da 

Câmara continua com a opinião que as obras de ampliação do Intermarché não 

estão de acordo com o que está previsto no PDM pelos motivos que já há havia 

referido anteriormente. ---------------------------------------------------------------- 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O Senhor José Mariano disse que com as obras de ampliação que se estão a 

realizar no Intermarché vai passar a haver maior dificuldade no estacionamento 

de viaturas nas zonas adjacentes e ele como habita próximo e tem problemas 

respiratórios não pode deixar a sua viatura longe de casa, tendo a intenção vir a 

solicitar um estacionamento privativo. –--------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse compreender os problemas que possam 

resultar para as pessoas com a obra de ampliação do Intermarché e que irá 

registar o assunto que o Senhor José Mariano colocou. ----------------------------- 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

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

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

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

Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, foi dispensada a sua leitura, uma vez 

que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros da 

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

O Senhor Presidente da Assembleia disse que conforme contato havido com a 

Senhora Presidente da CPCJ e como o Senhor José Hugo Tomás, Segundo-

Secretário da Assembleia Municipal era também Secretário da CPCJ, foi indicado 

para fazer a apresentação do referido Relatório. ---------------------------------

Em virtude do mesmo lhe ter comunicado em cima do início da sessão que por 

motivo de saúde de última hora da sua esposa, não poderia comparecer na 

sessão, ficando sem efeito a apresentação do Relatório, pelo que o assunto seria 

retirado da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------  
 

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

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

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

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

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

O Senhor José Duarte congratulou-se por estarem a ser efetuados os trabalhos 

de limpeza na ribeira. ------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Vítor Vicente disse que ao ser retomada a obra de construção do 

parque ribeirinho, faltava a construção da ponte pedonal junto à atual ponte, 

porque os passeios existentes na mesma estão demasiado perigosos para quem os 

utiliza e espera-se que não venha a ocorrer nenhum acidente grave até que a 

ponte pedonal esteja construída. ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que os trabalhos da limpeza da ribeira 

consistiam na limpeza das margens, nomeadamente de espécies invasoras, 

árvores em risco de queda que provoquem a obstrução do leito da ribeira, tendo 

em vista a regularização dos caudais e a proteção contra os riscos de cheias. ---- 

Sobre o parque ribeirinho começou por dizer que há autarquias que estão a 

lançar empreitadas que ficam desertas porque as empresas não estão a 

concorrer às mesmas por os preços serem demasiado baixos, em relação como a 

obra do parque ribeirinho está a decorrer, ela tem andado, mas não com a 

velocidade que gostaria. --------------------------------------------------------------- 

Quanto à construção da ponte pedonal disse que o processo tem levado mais 

algum tempo porque a Infraestruturas de Portugal exigiu no seu parecer técnico 

a realização de sondagens no local, as quais já foram realizados e entregues os 

resultados, estando os serviços a preparar o processo para a realização do 

concurso o mais rápido possível, esperando que não venha a ser acusado de ser 

responsável por algo que venha a acontecer na atual ponte até estar concluída a 

ponte pedonal. ------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse ter a impressão que as autarquias depois do bicote 

ao IC quatro e à variante, assumiram toda a responsabilidade na atual estrada 

nacional, quando temos a ponte de Aljezur com setenta  e sete anos e a ponte de 

Odeceixe com oitenta e três anos, andamos nas pontes e nas estradas do tempo 

do Salazar, porque houve orçamentos depois do vinte e cinco de abril e estamos 

completamente desarmados. O Vale da Telha com tantos anos e não anda com 

imensos prejuízos da câmara, é um roubo autêntico. Temos o boicote à 

urbanização da Praia de Odeceixe, na altura ainda se vangloriam de ter 

conseguido parar o betão na Praia de Odeceixe, talvez com medo que faltasse 

noutro lado qualquer. E se formos ver o que é que andou depois do vinte de abril 

ficamos completamente desolados, não andou praticamente nada, sendo que as 

grandes infraestruturas é do tempo anterior ao vinte e cinco de abril. As 

responsabilidades são do Estado para se fazer novas pontes, o novo itinerário 

até muito necessário e em termos de saúde de acesso ao Hospital do Barlavento, 

o IC quatro provavelmente levava-nos cerca vinte minutos a chegar ao hospital, 

no verão não conseguimos lá chegar numa hora sequer. Agora por exemplo 

temos aqui o grupo do Partido Socialista a apoiar o Governo e talvez pudessem 

fazer alguma forçazinha para que as coisas andassem de outra maneira e 

agradecíamos que juntassem os seus esforços no sentido de convencer o Governo 

a esquecer o boicote anterior e a repor as infraestruturas que é extremamente 

necessário, esta estrada não está a suportar já o trânsito agora, aquela 

pontezinha  há cerca  de oitenta e tantos anos para carros de quatro toneladas, 

hoje suporta quarenta toneladas ou mais, circulam pela rua de Aljezur às vezes 

matérias muito perigosas, se houver um acidente pode ser terrível. –-------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
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 
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reunião de vinte três de abril 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 estas duas competências são das mais 

complexas que é a educação e a saúde, se nada for alterado em dois mil e vinte e 

um as autarquias vão ter que as receber, acredita que há coisas que encaixam 

nas autarquias e com um esforço financeiro menor do Estado Central, não lhe 

parece que nesta altura se possam aceitar essas competências, até porque elas 

como estão feitas também não correspondem à realidade, tendo em conta a 

questão dos recursos financeiros, em dois mil vinte e vinte e um será este 

executivo e esta assembleia a aceitar e a ficar com estas competências, vai ser 

um desafio grande porque os recursos financeiros que aí estão com muita 

dificuldade poderemos responder a isso, todos temos uma certeza que é quer da 

escola sobretudo, quer da própria saúde, não estamos a falar de pessoal docente, 

nem de outro pessoal,  mas todo o outro resto que são as manutenções, etc., 

passarão para a alçada das autarquias, é bem mais fácil bater à porta da 

câmara do que propriamente à Direção Regional, é desafio grande que está pela 

frente, mais a mais com os fracos recursos que estão na proposta que é 

apresentada, havendo autarquias que têm aceite todas as competências, poucas 

têm aceitado algumas competências e há outras não têm aceite nenhuma como é 

o caso da autarquia de Aljezur. ---------------------------------------–--------------- 

Tem havido unanimidade nestas votações na câmara municipal, mas também 

tem a certeza e sabe que é necessário começar a fazer um exercício de 

aprofundar por parte do executivo e dos próprios serviços começarem a ver o que 

é necessário, aliás o Vereador Hélder Cabrita na altura falava disso, é preciso ver 

o que isso nos vai trazer em termos dos recursos que humanos que vão passar 

para alçada das autarquias, esse é um encaixe grande, poucos recursos 

financeiros, mas seguramente muita responsabilidade, uma responsabilidade 

acrescida sobre esta matéria, a proposta que fazem é de não aceitação. –--------- 

O Senhor José Duarte disse que de acordo com a Lei número cinquenta barra 

dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, não estamos perante num processo de 

descentralização de competências, mas antes de uma transferência de encargos 

financeiros para as autarquias, concordando com a tomada de posição da 

câmara municipal em não aceitar a transferências destas competências. --------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que deveria haver um período que 

antecede a transferência de competências, para as autarquias deverem ter uma 

estrutura mais ou menos preparada para na altura absorver a gestão destas 

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

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 e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro, 

relativa ao domínio da educação; ----------------------------------------------------- 

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

relativa ao domínio da saúde. --------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS, APROVADO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL EM SESSÃO 
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ORDINÁRIA DE DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DOZE E 

PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA SEGUNDA SÉRIE, NÚMERO 

DUZENTOS E VINTE E OITO, DE VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 

E DOZE: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião de vinte e três de abril 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. ---------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que a câmara municipal tem vindo a 

recuperar gradualmente alguns níveis de eficácia e eficiência dos serviços, 

pretende-se recuperar a divisão de obras e urbanismo e alguns lugares de chefia 

que foram eliminados com a intervenção da troika e que de acordo com a Lei do 

Orçamento de Estado para o corrente ano que pôs fim às restrições e que 

permite a criação de novas unidades orgânicas desde que salvaguardado o 

equilíbrio financeiro, é passar a ter mais uma divisão, três novas unidades 

orgânicas, também prevista a criação de uma unidade técnica que será chefiada 

por um técnico de terceiro grau, passando de duas para três divisões, de uma 

para duas unidades técnicas e de três para quatro subunidades orgânicas. ------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que na área das obras particulares o 

serviço tem estado a aumentar e também se deve começar a estar preparados 

nalgumas áreas para o rol com competências que aí vem. -------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor José 

Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal de alteração ao 

regulamento da organização dos serviços municipais, aprovado pela assembleia 

municipal em sessão ordinária de dezanove de dezembro de dois mil e doze e 

publicado no diário da república segunda série, número duzentos e vinte  e oito, 

de vinte e seis de novembro de dois mil e doze. -------------------------------------- 
 

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

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

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

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E DEZANOVE:  

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

reunião de vinte e três de abril 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. ---------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que a presente alteração tem a ver com 

a necessidade de serem criados novos postos de trabalho, uns por necessidade 

dos serviços, outros devido a mobilidade interna de funcionários e pela extinção 

de alguns por se encontrarem vagos. -------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de primeira alteração ao Mapa de Pessoal 

para dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------- 
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NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  SSEEIISS  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E DEZOITO, 

INCLUINDO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS: -------------------- 

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

reunião de vinte três de abril de dois mil e dezanove, que acompanhava os 

respetivos documentos, foi dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha 

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

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

A Senhora Anadá Gomes, o Senhor Vítor Vicente e o Senhor José Duarte, 

colocaram várias questões que foram esclarecidas pelo Senhor Presidente da 

Câmara e pela Senhora Lurdes Rosa, funcionária da câmara municipal. ----------  

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 Prestação de Contas e 

Relatório de Gestão de dois mil e dezoito. -------------------------------------------- 

Foi ainda aprovado por unanimidade, de acordo com o estipulado no ponto dois 

ponto sete ponto três do POCAL que, a aplicação do Resultado Liquido do 

Exercício, cujo valor é de seiscentos e setenta e cinco mil seiscentos e dez euros e 

oitenta e um cêntimos euros, a seguinte aplicação de resultados líquidos do 

exercício: --------------------------------------------------------------------------------  

Constituição de reservas legais no valor de trinta e três mil setecentos e oitenta 

euros e cinquenta e quatro cêntimos e que o valor restante, de seiscentos e 

quarenta e um mil oitocentos e trinta euros e vinte e sete cêntimos seja 

transferido para a Conta de Resultados Transitados. -------------------------------  

A assembleia municipal tomou ainda conhecimento da Declaração emitida nos 

termos do artigo décimo quinto, da Lei número oito barra dois mil e doze, de 

vinte e um de fevereiro, alterada Lei número vinte e dois barra dois mil e quinze, 

de dezassete de março referente aos Compromissos Plurianuais e 

Pagamentos/Recebimentos em atraso em trinta e um dezembro de dois mil e 

dezoito, documento que se encontra na pasta de Prestação de Contas. ------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  SSEETTEE 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DA 

SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS – PPI PARA O ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: --------------  

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

reunião de vinte três de abril de dois mil e dezanove, que acompanhava o 

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

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

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

Não se verificando 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 segunda Revisão ao Orçamento e 

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

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  OOIITTOO 
SAUDAÇÃO AO QUADRAGÉSIMO-QUINTO ANIVERSÁRIO DO VINTE E CINCO 

DE ABRIL: ------------------------------------------------------------------------------ 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte 

saudação: ------------------------------------------------------------------------------- 

“SAUDAÇÃO AO QUADRAGÉSIMO-QUINTO ANIVERSÁRIO  DO  VINTE  E  CINCO  
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DE ABRIL ------------------------------------------------------------------------------- 

Comemora-se em dois mil e dezanove o quadragésimo-quinto aniversário do 

vinte e cinco de Abril. Passados estes quarenta e cinco anos sobre aquele dia de 

Abril, saudamos todos aqueles que contribuíram para devolver ao País a 

esperança e ao povo o poder de construir o seu futuro em Liberdade e 

democracia. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Revolução de Abril, realização do povo português, constitui um dos mais 

importantes acontecimentos da história de Portugal, num acto de emancipação 

social e nacional que permitiu conquistas políticas, sociais, ambientais, 

económicas e culturais que foram a fonte para um acelerado desenvolvimento do 

País, com uma marcante e galvanizante participação dos trabalhadores e das 

populações. ----------------------------------------------------------------------------- 

Foi através da luta dos democratas e anti-fascistas que se alcançaram muitas 

conquistas, ainda insuficientes, que urge aprofundar e generalizar. Continua a 

ser fundamental valorizar o trabalho e os trabalhadores, aumentar salários, 

descongelar carreiras, acabar com o desemprego e precariedade e desbloquear e 

dinamizar a contratação colectiva. --------------------------------------------------- 

A classe operária, os trabalhadores, as massas populares e os militares 

progressistas – «os capitães de Abril» –, unidos na aliança Povo-MFA, foram os 

protagonistas dos avanços e conquistas democráticas alcançadas, que foram 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, aprovada em mil 

novecentos e setenta e seis. ------------------------------------------------------------ 

Hoje e sempre, comemorar e saudar o vinte e cinco de Abril é intensificar a luta 

pelo desenvolvimento ambiental, social e económico, pelo reforço das funções 

sociais do Estado, pela defesa dos serviços públicos e dos direitos dos 

trabalhadores e das suas famílias, pela defesa, reposição e conquista de direitos 

e rendimentos, pela valorização e efectivação das conquistas de Abril e pela 

nossa soberania nacional. ------------------------------------------------------------- 

Hoje e sempre, comemorar e saudar o vinte e cinco de Abril é fazer uma justa 

homenagem a todos os que lutaram pela liberdade do nosso país, por direitos 

consagrados na Constituição da República Portuguesa, por trabalho com 

direitos e por um país melhor, mais justo, mais desenvolvido e mais sustentável.-  

Neste sentido, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur, 

reunida a vinte seis de Abril de dois mil e dezanove, delibere: ---------------------- 

Um. Saudar o quadragésimo-quinto aniversário do vinte e cinco de Abril. -------- 

Dois. Saudar os valores e conquistas da Revolução de Abril, cujos elementos 

essenciais estão consagrados na Constituição da República Portuguesa. ---------- 

Três. Manifestar o seu reconhecimento a todos os homens e mulheres que se 

opuseram e lutaram contra o regime fascista, que construíram o vinte e cinco de 

Abril e a todos os que continuam a lutar e a defender a concretização dos 

valores de Abril. ------------------------------------------------------------------------ 

Quatro. Enviar a presente deliberação aos órgãos da comunicação social e 

colocar na página electrónica da Assembleia Municipal. ---------------------------  

Aljezur, vinte e seis de Abril de dois mil e dezanove. --------------------------------- 

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

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

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a saudação vinte e cinco de abril 

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

 

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

De acordo com  o  disposto no número três,  do  artigo cinquenta  e  sete,  da  Lei 
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número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, e depois de 

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

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

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

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

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

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte três horas vinte e cinco minutos do dia 

vinte e seis de abril 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 

_________________________________________ 

 


