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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de junho de 2019 

INÍCIO: 21:13 horas 

ENCERRAMENTO: 23:30 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Almeida da Silva, 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, José de Oliveira Cavaco, 

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

Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Licínia Mendes Rodrigues 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituída por Américo Martins de Novais 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Anadá de Filipitsch Gomes                                                                 

 

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 21:13 horas 

 

 

 

 

 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 28/06/2019 

 
 

2 

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

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, a qual apresentou e-mail datado de vinte seis de junho de dois mil e 

dezanove, informado a devida ausência do concelho, por motivos 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 substituída 

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 pela Senhora Anadá de 

Filipitsch Gomes, à presente sessão. -------------------------------------------------- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

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

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 de apoio financeiro à Junta de 

Freguesia de Bordeira para pagamento dos encargos referentes à Bolsa de 

Voluntariado, atribuída a pensionistas daquela Freguesia. ------------------------- 

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

sobre a transferência de competências para as autarquias locais – Decreto-Lei 

número cinquenta e oito barra dois mil e dezanove, de trinta de abril. ------------ 

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

da terceira Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano de dois 

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

 

 

O Senhor Vítor Vicente disse que faleceu recentemente o antigo Presidente da 

Câmara Municipal de Aljezur, que a câmara também fez voto de pesar que 

ficaria bem a que assembleia dedicasse um minuto de silêncio, pelo Senhor João 

Vieira que foi Presidente de Câmara nesta terra durante treze anos. -------------- 

O Senhor José Duarte disse que foi hoje a enterrar um antigo membro desta 

assembleia municipal, Senhor José de Matos Evangelista, aproveitar para fazer 

também um minuto de silêncio. ------------------------------------------------------- 

Tendo sido pela Assembleia Municipal efetuado um minuto de silêncio em sua 

memória. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e seis de abril 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. ------------------------ 
 

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

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

– de Associação de Freguesias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, e-mail de vinte e nove de abril de dois mil e dezanove, enviando 

tomada de posição sobre campismo e caravanismo selvagem praticado na região 

do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. --------------------- 

– de Administração Regional de Saúde do Algarve, e-mail de oito de maio de dois 

mil e dezanove, enviando ata da reunião de dezoito de março de dois mil e 

dezanove do Plano Local de Saúde do Barlavento Algarvio. -------------------------  

– de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número cento e vinte e nove, de 

três de maio de dois mil e dezanove, enviando a moção “Pelo desenvolvimento 

sustentável de Odemira”. -------------------------------------------------------------- 

 – de Assembleia de Freguesia de Aljezur, e-mail de vinte de maio de dois mil e 

dezanove, enviando a moção “Campismo e autocaravanismo na Costa Vicentina”.  

– de Associação dos Hortofruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira 

e Aljezur, e-mail de vinte e nove de maio de dois mil e dezanove, enviando nota 

de esclarecimento sobre a moção do Partido Socialista aprovada pela Assembleia 

Municipal de Odemira que invoca a atividade agrícola no concelho. -------------- 

– de Idalina Pacheco Seromenho, enviando cópia de abaixo assinado enviado à 

Diretora Regional da Segurança Social do Algarve, sobre a falta de Serviço de 

Apoio Domiciliário à população idosa residente nas Alfambras. ------------------- 

O Senhor Vítor Vicente referindo-se ao abaixo assinado disse que devem ser 

todos tratados por igual quando há zonas do concelho que não dispõem de um 

serviço que outras dispõem, não estamos a tratar todos de igual e crê que o 

Município devia de fazer um esforço no sentido de conseguir conjuntamente com 

as entidades que têm maior responsabilidade nessa matéria, que esse serviço 

ficasse disponibilizado para todas as zonas do concelho, porque infelizmente as 

pessoas necessitam cada vez mais, solidarizando-se com o abaixo assinado. ------ 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que este assunto já foi abordado várias 

vezes, que o Senhor Presidente da Câmara e a Senhora Vereadora Fátima Neto já 

falaram sobre o mesmo, pedindo ao Senhor Presidente da Câmara se tem mais 

alguma informação complementar sobre o Apoio Domiciliário à zona das 

Alfambras. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que retirava da intervenção o Senhor Vítor 

Vicente que o mais importante parece que no Concelho de Aljezur as pessoas não 

são tratadas por igual maneira. ------------------------------------------------------  

Essa é uma matéria que não é para a câmara municipal, mas que será para 

outras entidades que têm a responsabilidade primeira de o fazer e das 

competências que têm na sua génese, que é a Segurança Social. No seguimento 

desse abaixo assinado houve uma reunião na Santa Casa da Misericórdia, com a 

Senhora Vice-Presidente, os Presidentes de Junta da Bordeira e Aljezur, com 

algumas das pessoas que fizeram esse abaixo assinado e a Santa Casa, essa não é 

uma matéria fechada, mas a preocupação que a câmara municipal teve aquando 

da primeira reunião havida sobre a matéria que era de expandir o serviço à zona 
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das Alfambras e da reunião havida na Bordeira, logo após estar em funções de 

Presidente da Câmara, no Centro de Dia com o presença dos Senhores 

Presidentes da Junta de Aljezur e da Bordeira, a Senhora Diretora Regional da 

Segurança Social, o Provedor e alguns técnicos da Santa Casa, na altura a 

preocupação e objetivo dessa reunião de expandir esse apoio à zona das 

Alfambras e posteriormente ele e quem o acompanhava ficou surpreendido com 

a possibilidade de encerramento deste tipo de cuidados de apoio domiciliário, 

quer o da Bordeira, quer o de Odeceixe, foi nesse seguimento que a câmara 

municipal fez aprovar um protocolo de apoio à Santa Casa do Misericórdia de 

cerca de quatro mil euros mensais para manter essas duas valências. ------------- 

Disse ao Senhor Vítor Vicente que esta foi das primeiras reuniões que fez 

enquanto Presidente da Câmara e foi daquelas surreais porque pensou que ia 

alargar-se o serviço, quando a Santa Casa da Misericórdia que tinha o serviço 

em mãos pensavam que ia dar-se um passo importantíssimo, disse-nos isso, 

dessa reunião tiraram as ilações que tiraram e vieram refletir, a primeira coisa 

que fizeram foi pedir uma reunião com a Senhora Diretora Regional Segurança 

Social e perguntar-lhe qual é a resposta que a Segurança Social tem para esta 

questão, porque essa é a entidade que é responsável, e a câmara está cá para 

apoiar, era esse o objetivo, já insistiram mais do que uma vez com a Segurança 

Social para se chegar ao protocolo, tiveram várias reuniões com a Santa Casa, 

estão muito preocupados com a matéria e com a situação, tiveram a 

oportunidade de numa reunião de à cerca de uma semana e tal onde esteve a 

Senhora Diretora da Segurança Social, o Senhor Presidente da Administração 

Regional de Saúde no gabinete do Presidente da Câmara, com a Casa da Criança 

a discutir o assunto da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração, 

tiveram a oportunidade aí de perguntar outra vez à Senhora Diretora o que é 

que iria fazer sobre esse abaixo-assinado e ela disse que iria dar uma resposta. É 

uma preocupação muito concreta dos Presidentes da Junta de Freguesia da 

Bordeira e de Aljezur, mas a verdade é que é preciso que a Segurança Social faça 

o que tem a fazer, encontrar aqui quem fará esse apoio, é essa a situação que 

está em causa e é essa a preocupação do Município de tratar todos por igual, há 

pessoas que precisam, têm que tentar junto de quem de direito para dar essa 

resposta e uma vez que a Senhora Vereadora Fátima Neto esteve na reunião na 

Canta Casa da Misericórdia com que fez esse abaixo, solicitou-lhe que prestasse 

mais alguma informação. ------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto confirmou o que o Senhor Presidente da 

Câmara havia referido e disse que esta situação não é só do Concelho de Aljezur, 

a situação destas instituições e destas respostas sociais em Concelhos como o de 

Aljezur e outros são situações preocupantes, a Santa Casa da Misericórdia que é 

aquela que olhamos e dizemos é entidade que está vocacionada para fazer estes 

serviços e é verdade, diz que não o vai fazer porque se vai enterrar, já está a 

passar uma situação complicada, está  a chegar ao limite dos seus esforços e diz 

que se fossemos por aqui, daqui a um ano além de não conseguir garantir esta, 

iriam de certeza encerrar o lar e as suas valências, porque as respostas sociais 

que estão ter, que desempenham estão a atingir um ponto da não 

sustentabilidade, isto tem a ver com uma lógica nacional de há muitos anos e 

que ainda não foi alterada por Governo nenhum que é a fórmula como a 

Segurança Social comparticipa estes serviços, estes serviços são comparticipados 

igual por cada utente, o valor é igual para todos e depois os utentes pagam de 

acordo com a sua capacidade económica. A capacidade económica destes utentes 

não é igual em todo o país, mas as obrigações e as obrigações das respostas são, 

a forma como elas estão desenhadas são regras ditadas pelo Estado e são iguais 
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em todo o país e é aqui que as instituições se começam a afundar, porque cada 

resposta destas e é a primeira vez que lhes apresentam estes valores e acha que é 

importante começarmos a pensar porque as nossas instituição estão a ficar 

numa situação complicada e que naturalmente põem os olhos na câmara e não 

querem que nenhuma feche porque estes serviços são essenciais. ------------------  

O custo técnico de cada utente que está no Lar é de mil e poucos euros, a 

comparticipação da Segurança Social é cerca de trezentos euros por cada utente, 

a diferença é cerca de novecentos euros, a média da mensalidade é à volta de 

duzentos e qualquer coisa e os trezentos euros, agora vejamos quanto é que 

todos os meses fica a faltar para que o custo fique igual ao proveito. O Serviço de 

Apoio Domiciliário tem um custo diferente consoante o local, o mais caro é o da 

Bordeira que custa cerca novecentos e tal euros por utente, não estamos a ver as 

pessoas da Bordeira pagar a diferença entre a comparticipação do Estado e o 

custo técnico, essa diferença está a ser empurrada para as instituições e é por 

isso que a Santa Casa quando lhes fez aquele ultimato que; “nós não vamos abrir 

mais nenhuma e vamos se calhar vamos fechar duas”, não estão a 

comparticipar, estão a apoiar para que não encerre pelos menos para aqueles 

que lá estão, estão a apoiar no sentido de conseguir garantir que aquilo fique 

pelo menos à tona da água, mas é esta a razão que a Santa Casa se põe na 

posição de dizer não, porque se o fizerem não têm sustentabilidade, não têm 

sustentabilidade porquê? -------------------------------------------------------------- 

Nesta reunião que tiveram com as pessoas que fizeram com o abaixo assinado 

para explicar qual era a posição da Santa Casa, o que nos dizem é verdade, o 

abaixo assinado tem todo aquele número de pessoas, mas só foram pedir o 

serviço à Santa Casa sete pessoas, com sete pessoas ninguém tem força 

reivindicativa para dizer há aqui uma população. Basta uma para que olhamos 

para isto, mas para quem comparticipa, quem sustenta a resposta faz contas e 

estamos neste dilema, o que é que exigimos à Segurança Social, é que esta 

encontre a instituição porque depois estaremos lá, porque dissemos que damos o 

apoio naquilo que é necessário neste serviço e nunca será demais para que essas 

instituições tenham estabilidade e chegar onde é preciso. É a Segurança Social 

que tem que encontrar a instituição, porque é com ela que vai celebrar acordos, 

não é com a câmara municipal que vai celebrar acordos e dar autorizações para 

funcionamento de uma reposta social, isso é uma competência da Segurança 

Social e é nisso que a Segurança Social está há muito tempo a demorar a fazer, 

porque a câmara municipal sempre disse que quer é o serviço lá, arranjem a 

instituição, que celebram o que for preciso, subsidiam para haver um carro, para 

haver a equipa porque é preciso ter mais uma equipa a trabalhar, estão naquilo 

que for necessário, basta haver uma pessoa que para a câmara municipal o 

serviço já faz falta. ---------------------------------------------------------------------  

Neste momento têm de fazer uma pressão sobre a Segurança Social porque é a 

entidade que tem que ir ao terreno e procurar uma instituição que pode não ser 

do Concelho, mas tem de ser a Segurança Social a fazer essa negociação porque 

é ela que dá o “alvará” para o funcionamento da resposta, não podem ir 

protocolar apoios com uma instituição qualquer e este é o papel que a Segurança 

Social não está a cumprir e essa tem sido a guerra com eles, mas é importante 

que aqui tenham também a noção que do lado das instituições a vida também 

não está fácil porque elas estão subfinanciadas pela parte do Estado. O que a 

Segurança Social e a Senhora Diretora nos disse da última vez é que está 

aguardar que que seja publicada uma portaria que vem repor alguma justiça 

neste serviço que é majorar a distância, porque fazer este Serviço de Apoio 

Domiciliário numa freguesia de Lisboa em que uma instituição faz uma rua, só 
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naquela rua tem o serviço pago, em Aljezur a distância entre casas por a 

habitação ser dispersa e a distância à sede onde estão as cozinhas, as 

lavandarias tudo isso tem um custo à produção que é muito elevado e que a 

Diretora nos diz é isso, estão à espera da portaria para fazer a majoração dessa 

distância que já repõe alguma justiça. ----------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que a sua intervenção foi mais no sentido de se 

solidarizar  com o abaixo assinado do que de acusação a alguém, porque sabe 

que a câmara municipal tem tentado acompanhar e foi nesse sentido que decidiu 

fazer uma referência a esta correspondência, isso é tudo muito passivo, o 

diagnóstico está feito, que se aproveite o diagnóstico e se encontre as soluções e 

claramente se vê os valores que a Segurança Social comparticipa é que têm que 

ser reajustados  de acordo com a realidade neste e noutros casos,  está feito o 

diagnóstico, o problema existe, as necessidades e respostas existem, vamos 

encontrar soluções equilibradas para responder ao problema aproveitando o 

diagnóstico que está feito. ------------------------------------------------------------ 
 

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

Não compareceu à presente sessão o membro José Hugo Tomás Ferreira, o qual 

apresentou e-mail datado de dezoito de junho de dois mil e dezanove, informado 

a devida ausência do concelho, por motivo de internamento hospitalar de sua 

esposa, 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, Licínia Mendes Rodrigues, que depois de verificada a identidade e 

legitimidade da cidadã, a mesma tomou o seu lugar na assembleia. --------------- 
 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que o Senhor Vítor Vicente tinha toda a 

razão, mas não é a Segurança Social de Faro, de Beja, nem à de Lisboa, que tem 

que alterar os financiamentos, os financiamentos são por Lei, eles são uma 

norma legal, pertence a todos os partidos na Assembleia da República porem o 

assunto e lutarem por ele, não é só quem está no Governo, já passaram muitos 

Governos e estes financiamentos e estas  comparticipações são muito antigos, 

acha que é uma questão nacional e que deve ser colocada na Assembleia da 

República por todos os partidos. ------------------------------------------------------ 

O Senhor José Cavaco disse ter-se falado nos cuidados continuados que crê ser 

uma associação público/privada do Município ou outro, como é que é distribuído 

encargo de cada utente e quantos destes utentes são do Concelho? ---------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse não querer estar a responder por outras 

instituições, porque essa não é a missão da câmara municipal, a rede de 

cuidados continuados é uma rede nacional, quem coloca ali os utentes é essa 

rede nacional, não é Casa da Criança, nem é a câmara municipal, nem 

regionalmente, isso é feito por uma rede nacional. ---------------------------------- 

– de Terras do Infante – Associação de Municípios, ofício número duzentos e 

sessenta e três, de onze de junho de dois mil e dezanove, sobre Revitalização do 

Hospital de Lagos – Abaixo assinado da Equipa de Enfermagem do Serviço de 

Medicina da Unidade de Lagos do CHUA. -------------------------------------------- 

– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de vinte e quatro de junho de dois 

mil e dezanove, enviando conclusões do VII Encontro dos Presidentes das 

Assembleias Municipais do Algarve. -------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: -------------------- 
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O Senhor José Cavaco disse que foi discutido na Associação de Municípios do 

Algarve a preocupação pelas alterações climáticas e crê que a câmara municipal 

de Aljezur tem um trabalho de casa muito pesado porque se deixou atrasar,  está 

a referir-se à falta de água na ribeira de Aljezur, na barragem das Cercas que se 

fala há muitos anos e cada vez é evidente que é preciso armazenar mais água 

porque não se sabe quantos anos secos vêm a seguir, o Alentejo, por exemplo a 

barragem de Santa Clara já está com esse problema que possivelmente não vai 

chegar para este ano. ------------------------------------------------------------------  

O facto de não haver água na ribeira de Aljezur tem a agravante de abaixo da 

ETAR o maior caudal já ser da ETAR e trazendo agora para ali os esgotos do 

Rogil tudo mais se agrava. O que é que pensam fazer, se a barragem das Cercas 

está encarada ou então, qual é outra maneira de trazer para ali alguma água 

que reponha um pouco o caudal da ribeira porque é desastroso, porque as zonas 

lagunares precisam de água salobra, era ali que os peixes iam fazer as sua 

desovas, se criavam os peixinhos mais pequenos que depois iam alimentar a 

costa, de maneira que é problema grave. Até porque na praia da Amoreira fala-

se da bandeira azul que exclui o rio, em Odeceixe também já exclui o rio, é só 

Odeceixe mar e Arrifana mar. E há ali um problema que se arrasta há muitos 

anos que não foi resolvido que é o tratamento das águas do Espartal que 

mandam para a ribeira de Aljezur sem qualquer tratamento. ----------------------  

Há muito problema para resolver neste Concelho que se atrasou até agora e tem 

que andar muito depressa para conseguir repor alguma ordem neste caos, 

perguntando o que é que o Senhor Presidente da Câmara pensa fazer para 

resolver este caos. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente referindo-se à vigilância das praias que a câmara de  

Aljezur até foi pioneira indo além das suas competências de garantir a vigilância 

das mesmas, estando-se em época balnear perguntou como é que estamos em 

vigilância nas praias, se ela está assegurada, se não está, se as bandeiras azuis 

estão hasteadas, se não estão, porque é que não estão, sabendo que a nossa 

costa é bonita mas agitada, temos de encontrar as contrapartidas e os anos em 

que tem sido feita boa vigilância nas praias o número de acidentes reduziu 

drasticamente, achando que é uma área que vale a pena continuar a experiência 

que existe e que é positiva. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que por muito que tenha uma ideia sobre 

estas matérias e todos seguramente a têm, é uma matéria preocupante porque 

cada vez chove menos ou quando chove como se diz é à bruta. A barragem das 

Cercas e o Senhor José Cavaco sabe melhor do que ele e dizê-lo correndo algum 

risco, acha que não se vai construir, não depende da câmara municipal, não está 

nas mãos da câmara municipal, hoje em dia sabemos que em termos ambientais 

quando se constrói uma barragem há uma série de questões colocadas em cima 

da mesa, com a facilidade que se construíram algumas barragens no passado 

seguramente agora não é com essa facilidade, tem dívidas se algum dia se vá 

construir a barragem das Cercas. ----------------------------------------------------  

O aproveitamento das águas cada vez é matéria que deve ser posta em cima da 

mesa, a Águas do Algarve já começou a discutir essa questão que é além de 

alguma barragem que possa surgir, os furos que existem, é de uma vez por todas 

olhar para uma realidade que é a água do mar, tem que se equacionar  

principalmente no Algarve para um futuro e não a um ano ou dois, mas a dez, 

quinze ou vinte anos, os custos que têm a ver com a dessalinização são muito 

grandes, mas essa é uma realidade, a Águas do Algarve está num projeto piloto 

para testar uma situação dessas, isso tem que ser encarado com muita realidade, 

porque esse é que vai ser o desafio do futuro. Também podia-se falar de uma 
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série que questões que têm a ver com o tratamento das águas que hoje temos e 

que não servem para consumo humano, mas para outro tipo de coisas, para a 

rega, etc., etc., quando se calhar não precisávamos de estar nestas situações. ----  

Fala-se na questão do Perímetro de Rega do Mira com aquela descarga no 

barranco do Falcato, como outras descargas ao longo do seu percurso, elas têm 

que acontecer, não está a dizer que a água é desperdiçada, ela é lançada ao mar, 

o percurso dos rios, as valas e as valetas têm que correr para o mar porque é 

importante para a alimentação do próprio mar. ------------------------------------  

Não tem de facto uma solução para a barragem das Cercas, este ano estamos 

praticamente sem água na ribeira e se continuar sem chover é um problema 

sério que todos temos que enfrentar. Esse já foi um tema debatido com a Águas 

do Algarve nas reuniões com a AMAL que a alertou para estudar outras soluções 

não só as que existem hoje em dia, mas outras mais à frente, custa dinheiro, mas 

é preciso encarar. ---------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao caudal da ETAR e depois os esgotos Rogil vierem ligar à ETAR de 

Aljezur, as ETAR’s quando estão a funcionar em condições têm parâmetros de 

descarga para as linhas de água, e esses parâmetros são definidos por lei e por 

regras da Comunidade Europeia, não sabe se as linhas de água têm mais ou 

menos água corrente, se esses estudos são feitos nessa perspetiva, quanto mais 

água houver, uma descarga tratada em condições mais se dilui nessa água. ------ 

Em relação às bandeiras azuis, estas foram hasteadas no passado dia dezanove 

exceto no Monte Clérigo, porque neste momento não tem nadadores-salvadores 

porque a concessão que foi dada pela Agência Portuguesa do Ambiente para 

apoio que lá foi criado não prevê para este ano a situação, estão confrontados 

com um problema que é preciso resolver, a Autoridade Marítima também está a 

tentar, a câmara também tem feito alguns contactos para ver se conseguem 

alguns nadadores-salvadores. --------------------------------------------------------- 

Em tempos houve oito ou nove praias vigiadas a expensas do Município e hoje 

em dia é difícil arranjar nadadores-salvadores, nos anos anteriores tiveram 

dificuldades, os concessionários têm imensas dificuldades, porque os vários 

Governos desresponsabilizaram-se numa matéria essencial que é a segurança, a 

lei retira do Instituto de Socorros a Náufragos essa responsabilidade passando-a 

para as escolas de nadadores-salvadores, se uma concessão não tiver nadador-

salvador não pode abrir, pensa que a concessão do Monte Clérigo não tem essa 

obrigatoriedade, estão a par da situação, estão muito preocupados, é uma 

concessão que supostamente estará na praia, pensa serão os restaurantes que 

têm essa responsabilidade, pelo menos, é isso que tem como informação. Têm um 

protocolo com os Bombeiros para a vigilância das praias e a dificuldade que tem 

havido na contratação de nadadores-salvadores mesmo pagando mais alguma 

coisa, estão neste momento nas mãos das escolas de nadadores-salvadores. ------ 

O Senhor José Duarte em relação à barragem das Cercas tem a opinião do 

Senhor Presidente da Câmara, é uma miragem, é a ex-futura barragem das 

Cercas com muita pena, fez parte de dois executivos há uns anos atrás em que o 

Presidente da Câmara então em oposição aos dois Governos da altura em que crê 

não houve mais nenhum Presidente que tenha feito tanto na tentativa de 

conseguir a barragem das Cercas, foram feitas grandes démarches, foram 

enviados grandes dossiês e caiu tudo, nesse tempo podiam dizer que o Município 

tinha mais poder reivindicativo, o que é certo é que isso caiu em saco roto. Há 

uma situação que podia ainda de uma certa forma apaziguar, não seria a 

câmara construir uma barragem, mas pelo menos, construir um açude de 

retenção à parte de baixo do mercado e ao mesmo tempo limpar o interior da 

ribeira. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Quanto à limpeza que foi efetuada na ribeira, perguntou se a mesma foi feita só 

nas margens ou prevê alguma dentro do leito da ribeira, é que jusante da ponte 

de Aljezur estão algumas árvores de grande altura que estão lá ainda, se os 

trabalhos já terminaram se está previsto ou não, se é só as margens. ------------- 

Relativamente às praias parece-lhe que este ano não houve a recarga de areia da 

Praia da Arrifana, está com muitas pedras, se calhar agora não vai ser possível 

por estarmos em plena época balnear. ----------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que os apoios de praia são tratados de uma maneira 

totalmente diferente embora seja no mesmo Concelho, quem desenvolve 

atividade comercial numa praia que tenha esgotos, tenha eletricidade é tudo 

muito mais barato e mais fácil, no caso da Praia da Amoreira que não tem 

eletricidade, eles têm que dar casas de banho, o maior consumo de água é dos 

autoclismos, mas a câmara ainda lhe dá o castigo de cada metro cúbico de água 

pagar um valor de resíduos sólidos por cada metro cúbico de água, o facto de 

não terem eletricidade ali é porque não houve interesse porque o POLIS, a 

câmara municipal faz parte da Sociedade POLIS, gastaram um milhão ente o 

Monte Clérigo e a Praia da Amoreira em seis passadeiras que vão ter à falésia, 

onde se deve desencorajar quase toda gente de ir para lá e os pescadores não 

precisavam daquilo e não é capaz de gastar alguma coisa para por eletricidade 

naquela praia que era o mais óbvio, de maneira que é uma questão de opções, 

más opções crê ele. --------------------------------------------------------------------- 

Houve uma reunião do Presidente da Câmara com o Secretário de Estado sobre 

estrada nacional cento vinte atravessar Aljezur com as condições que 

conhecemos, houve o projeto uma variante que se tratava de um troço do IC 

quatro que começava na Aldeia Velha e ia terminar próximo do Vale Gatinhos 

que foi proposto pelo engenheiro Rangel de Lima, estava ele como Presidente da 

Assembleia e que foi recusado. A câmara devia recuperar esse projeto e propôr 

ao Estado que nesta altura tem um superavit extraordinário a fizesse, porque 

passa na rua vinte e cinco de abril muita matéria perigosa, a ponte quando foi 

feita um pesado pesava seis mil quilos e agora pesa cinquenta mil, aquilo tem 

aguentado até não sabe quando e que a promessa do Senhor Secretário de 

Estado não fique só no pontão do Arieiro. ------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse ser mais otimista que o Senhor Presidente da 

Câmara e o Senhor José Duarte sobre a barragem das Cercas, sabendo que 

coloca questões ambientais, já pensou que era impensável que um dia fosse feita,  

com as questões da água que se colocam neste momento já começa a pensar que 

eventualmente possamos ter aí alguns aliados para que a barragem das Cercas 

se faça, porque as questões da água começam a ficar preocupantes e se há 

questões ambientais na criação de lagos artificiais, mas precisamos da água 

todos os dias e crê que a Águas do Algarve poderão ser um bom aliado que o 

Senhor Presidente da Câmara tenha no sentido de conseguir que a barragem das 

Cercas não seja uma miragem, mas poder ser uma realidade em menos tempo do 

que se possa pensar. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Oliveira referindo-se ao pagamento das faturas de água na junta 

de freguesia de Odeceixe em que carta diz que ser feito até ao último dia útil do 

mês, aconteceu que ainda não eram três horas e já lá estava o funcionário da 

câmara para ir buscar o dinheiro, o dinheiro pode ser recolhido no dia a seguir 

ou tem que ser após o encerramento do horário da junta, porque depois do 

funcionário se ter ido embora apareceram pessoas para pagar a água e estavam 

dentro do horário, tem que ser repensado ou ser informado que o dinheiro só 

deveria recolhido só no dia útil a seguir, assim como está não funciona. ---------- 

O  Senhor  José  Cavaco   referiu-se   à   construção  de  uma  casa  pela  Senhora  
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Gudrun, no Guincho, em que a mesma foi demolida porque o ambiente não 

aceitou que esta tivesse cento e cinquenta metros quadrados, a mesma estava 

registada com essa área e há pessoas que nasceram nessa casa e garantem que 

tinha essa área e a Senhora não a consegue construir, ter uma licença da 

câmara e a construção foi interrompida durante mais de um ano, mas agora vê 

que muito perto da casa do Senhor Presidente há uma que foi ampliada, teve 

uma ampliação extraordinária e porque motivo uma pessoa consegue fazer e 

outra não, havendo aqui o papel do Senhor Presidente da Câmara para verificar 

isso e procurar que houvesse tratamentos iguais para os cidadãos. ---------------- 

O Senhor José Duarte referindo-se à ocupação da via pública na Carrapateira 

com esplanadas onde numas reuniões atrás houve um munícipe que levantou a 

questão se aquelas esplanadas pagavam ocupação da via pública e o Senhor 

Presidente da Câmara na altura não estava munido com os elementos ficou de 

dar uma resposta, perguntado se já está informado sobre quem paga a ocupação 

da via pública na Carrapateira ou quem por ventura não está a pagar. -----------  

O Senhor Presidente da Câmara disse que o Senhor José Cavaco deve estar a 

confundir as competências do Presidente da Câmara, ele não fiscaliza, a questão 

da Senhora Gudrun é um assunto que o Senhor José Cavaco se calhar até 

conhece melhor do que ele, vir para a assembleia falar da questão da Senhora 

Gudrun serve o que serve. Temos o ordenamento que temos, porque quando se 

fala de ambiente para uma coisas dá jeito, para outras não dá, esse é o modelo 

de desenvolvimento que temos tido ao longo dos anos desde que foi criada a Área 

de Paisagem Protegida e o Parque Natural e o Senhor José Cavaco sabe disso até 

melhor do que ele. ---------------------------------------------------------------------- 

Sobre a ocupação da via pública na Carrapateira disse não ter resposta para dar 

hoje, pede desculpa se o disse da outra vez, tem que verificar, já tomou outra vez 

nota, vai verificar e tentar dar na próxima sessão. ---------------------------------- 

Sobre a barragem das Cercas, esta funcionará se chover, acha que a Águas do 

Algarve independentemente de lutarmos pela barragem das Cercas têm de lutar 

é para outra garantia que é a água do mar, uma barragem se não chover não 

serve de nada, acha que todos temos que pensar nisso, há um plano que está 

feito e foi assumido pelos Municípios do Algarve, se o Senhor Presidente da 

Assembleia entender vir cá alguém da equipa que elaborou o plano para uma 

reunião ou uma conversa com todos os deputados é interessante, o mesmo está 

disponível no site da câmara e no da AMAL, faz-nos todos a pensar nessa 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------- 

A questão do pagamento da água que o Senhor José Oliveira coloca é pertinente, 

tem que ver, não sabe dar uma resposta. -------------------------------------------- 

Sobre IC quatro, foi a Lisboa ter uma reunião com o Secretário de Estado, 

lembrando que em dois mil e nove chegou a ser lançado um procedimento 

concursal para a criação de uma variante mais junto às casas na parte antiga 

da Vila, já ouviu na assembleia ao longos dos anos ser defendida várias soluções, 

desde uma variante integrada no IC quatro, uma mais curta, uma pelo Lombo do 

Lagarto, uma pela várzea. Era para ter sido recebido pelo Senhor Ministro, foi 

recebido pelo Senhor Secretário de Estado e passado uma semana, semana e 

pouco está em Aljezur o Vice-Presidente da Infraestrutras de Portugal e deram 

uma volta pela rua vinte e cinco de abril, é mais um cenário para ser estudado, 

todos têm que assumir uma coisa que é, tem que se arranjar uma solução, se há 

a solução ideal e que vá satisfazer a todos não haverá seguramente, agora tem 

que haver uma solução melhor. ------------------------------------------------------- 
  

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
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O Senhor José Vicente referindo-se de quem é a competência para o arranjo dos 

caminhos rurais, porque uns dizem que é a câmara municipal, outros que é a 

junta de freguesia, gostava que lhe fosse explicado esta situação de uma vez por 

todas para não ficar na dúvida. ------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a primeira responsabilidade dos 

arranjos dos caminhos rurais é da câmara municipal, mas também há acordos 

de transferência de competências ou apoios financeiros com as juntas de 

freguesia para o arranjo de alguns caminhos. --------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que a rede viária de caminhos numa 

freguesia normalmente é muito vasta e há caminhos que têm vários tipos de 

obras, há obras que através da delegação de competências a junta de freguesia 

recebe algumas verbas para as fazer, sendo impossível fazer reparações de fundo 

com os equipamentos que a junta possui, há uma partilha entre as juntas e a 

câmara no sentido de irem arranjando, conservando, algumas vezes não 

conseguem da melhor forma. --------------------------------------------------------- 
 

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. ------------------------------- 

A Senhora Rita Fernandes, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Aljezur, fez de forma sintética uma breve apresentação do conteúdo do 

referido Relatório. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte perguntou onde funcionava a Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens. ---------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Rita Fernandes, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Aljezur, disse que a mesma funciona na antiga Escola C+S, primeiro-

andar, sala sete. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vítor Vicente disse que não podendo ser respondidas questões de 

pormenor por questão sigilo, chamou-lhe a atenção que alguns casos foram 

retirados, um por falta de consentimento da criança e dois pelos pais, achando 

isto um pouco estranho, se a Comissão deteta que há ali uma questão a tratar, 

encerrar porque a criança ou os pais não querem. ---------------------------------- 

A Senhora Rita Fernandes, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Aljezur, disse que a Comissão é uma entidade que atua por 

consentimento, é-lhes reportada uma situação e é pedido o consentimento aos 

pais para a intervenção, não podem impôr a sua intervenção a nenhuma 

família, quando eles consideram que a sua intervenção não está a ser adequada 

aos seus intentos podem retirar o consentimento, a Comissão arquiva o processo 

e remete-o ao Tribunal porque continua a ser uma situação de perigo, isto é, 

para a Comissão o processo termina por já não estar no seu patamar, mas passa 

para a instância superior que é o Tribunal que vai tomar conta da situação. -----  

O Senhor Johanes Schydlo perguntou se era uma tendência para o pior ou para 

melhor. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Rita Fernandes, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Aljezur, disse que não conseguem estudar tendências porque por 

algum motivo as coisas parecem quer vão correr muito bem o ano e de repente 
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começam a chover casos e não conseguem perceber muito bem, quando o calor 

começa a aumentar os casos também aumentam um bocadinho, não consegue 

dar uma razão especifica, quando começa a escola aparecem mais casos, porque 

há crianças que vão a primeira vez para a escola e são detetados, não há 

capacidade técnica que consiga prever a tendência, tentam como prevenção, mas 

a prevenção são todos, quando forem todos prevenção vai baixar de certeza. ----   
 

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  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 Oliveira disse que a internet em Odeceixe não está a funcionar, 

não sabe no resto do Concelho, mas talvez possa ser do seu telemóvel. ------------ 

A obra que foi feita no poço da várzea em Odeceixe uma obra que foi bastante 

polémica, achando que se devia ter equacionado passar um cabo para ter lá 

iluminação. ----------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao site do Município que já falou uma vez com os Vereadores 

porque há imensos erros ortográficos e está à espera que alguém que o vá ler 

corrija, estando bom e intuitivo, mas peca um pouco devido aos erros 

ortográficos. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse registar na informação coisas positivas e 

agradáveis, também uma palavra para a homenagem ao bombeiro de segunda 

classe, Hélio Oliveira, pelo feito que conseguiu e registar com muito muito 

agrado esta informação que o Senhor Presidente da Câmara nos deixa. ---------- 

De alguma forma, já se falou das questões da variante, para perguntar se foi 

falada nestas iniciativas que o Senhor Presidente da Câmara teve com membros 

do Governo sobre a ponte do Areeiro e não aparece na informação e o Senhor 

Presidente da Câmara não lhe faz referência, se alguma coisa evoluiu, se há 

alguma previsão para que esta obra se concretize? ---------------------------------  

Registar também com agrado as iniciativas foram tomadas sobre o Dia 

Internacional da Reciclagem, o Dia Mundial dos Oceanos, fazendo uma nota de 

rodapé enquanto se anda a fazer esses dias devia ter-se evitado decorar as ruas 

de Odeceixe nos santos populares com decoração de plástico, poderia ter-se sido 

mais tradicionais e manter o papel, porque sermos contra o petróleo e depois 

fomentarmos o consumo de matérias derivantes do petróleo, temos que ser um 

pouco consistentes. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte referiu que não estava na informação a obra do parque 

verde de Aljezur, a qual tem andado muito devagarinho e tinha cento e vinte 

dias para conclusão e crê que já passaram noventa dias, está muita atrasada, 

perguntando se está pensado interrompê-la no período do verão de forma a 

garantir uma melhor circulação de trânsito e ter algum estacionamento na zona 

envolvente à obra. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Johannes Schydlo louvou a iniciativa das Terras do Infante pela 

realização do colóquio sobre a educação, que foi um invento interessante e muito 

bom e espera que vá continuar. ------------------------------------------------------- 

Em  relação  ao  site teve algumas dificuldades em encontrar  a  área referente  à 
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assembleia municipal. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que em relação à internet sabe que a mesma está a 

funcionar em Odeceixe. ----------------------------------------------------------------  

Quanto ao site também conseguiu verificar que havia algumas gafes, achando 

que devia ser todo revisto, tendo feito algumas sugestões aos técnicos da câmara 

municipal no que está escrito em relação à junta de freguesia de Odeceixe 

porque havia algumas incorreções. ---------------------------------------------------  

Em relação ao plástico também está preocupado com isso, a decoração não se 

aplica só aos santos populares, a decoração é deixada até mais tarde e é por isso 

que optaram pelo plástico, a opção entre papel e plástico é só pela durabilidade, 

vão ter que começar a acabar com isso, vão ter de deixar de fazer algum tipo de 

decorações nesse sentido. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse na Freguesia da Bordeira foi colocada a 

internet na aldeia da Carrapateira e não foi colocada na Bordeira, havendo 

sugestões para se fosse possível colocá-la na Bordeira. ------------------------------ 

A Senhora Maria Emília Rosendo disse que nas decorações em Odeceixe não é só 

plástico novo, as pessoas que enfeitam as ruas têm o cuidado de, quando o 

retiram o guardarem, para servir para duas ou três vezes e têm o cuidado de ir 

reciclando ano após ano. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a situação da internet pode ser devido 

a mesma não ser compatível com todos os telemóveis. –-----------------------------  

Em relação à iluminação da obra do poço da várzea não foi pensado iluminar o 

espaço, contudo é uma situação que se pode pensar. -------------------------------- 

O site do Município admite que tem erros porque não foi fácil a transição de um 

para e outro e era de facto necessário fazê-la e tem que ser revisto, porque não 

pode conter erros. ---------------------------------------------------------------------- 

Quanto à ponte do Areeiro foi-lhe comunicado que seria uma obra para o ano 

em curso, perguntou na reunião que havido tido com o Secretário de Estado e em 

Aljezur o engenheiro Pinela, Delegado da Zona Sul da Infraestruturas de 

Portugal confirmou essa informação. ------------------------------------------------ 

A obra do parque ribeirinho não começou no tempo que pensavam, há uma 

questão que não pode ser descurada que é a dos fundos comunitários, se estes 

permitem prolongar mais um bocado a obra, vão avaliar esta situação se é 

preferível parar ou não, entre arriscar a ter a obra concluída e os fundos 

comunitários e não pará-la é preferível isso, ficando com mais alguma 

perturbação no estacionamento. ----------------------------------------------------- 

Estão a ultimar a aquisição de um terreno junto às Finanças para ver da 

possibilidade de, pelo menos, neste verão poder haver algum estacionamento 

naquela zona. -------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a internet na Bordeira é também um desafio para a junta de freguesia da 

Bordeira poder pôr lá internet na sua Freguesia. ------------------------------------ 

O Senhor José Duarte disse crer que nas traseiras do edifício São Sebastião há 

um espaço entre o prédio e a ribeira que poderia ser aproveitado para 

estacionamento com a entrada lateral entre a Casa Cintra e o prédio. ------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que há um espaço de cedência feito à 

câmara municipal que faz também junção com o outro terreno indo ver dessa 

possibilidade e de uma maneira provisória poder aproveitar algum 

estacionamento. ----------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE 

FREGUESIA DE BORDEIRA PARA PAGAMENTO DOS ENCARGOS REFERENTES 
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À BOLSA DE VOLUNTARIADO, ATRIBUÍDA APENSIONISTAS DAQUELA  

FREGUESIA: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião de onze de junho 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. ---------------------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal de atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de 

Bordeira para pagamento dos encargos referentes à Bolsa de Voluntariado, 

atribuída a pensionistas daquela Freguesia. ----------------------------------------- 
 

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

SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS – DECRETO-LEI NÚMERO CINQUENTA E OITO BARRA DOIS MIL E 

DEZANOVE, DE TRINTA DE ABRIL: ------------------------------------------------- 

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

reunião de vinte e quatro de junho 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 Duarte perguntou se até agora todas as competências foram 

rejeitadas ou se a câmara já aceitou alguma, porque quando a câmara aceita 

não tem que vir à assembleia segundo lhe parece. ----------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a câmara municipal ainda não aceitou 

nenhuma competência, até ao final do ano têm que fazer algum exercício e 

algum esforço para perceber com os serviços e não só  as implicações destas 

questões, porque se a lei não for alterada, quer queiram ou não, têm que ficar 

com elas em dois mil e vinte um e isso tem implicações sérias, umas mais do que 

outras, é preciso fazer um exercício sério, aprofundado. Analisado a divisão no 

computo geral no país é grande, se calhar até pesa mais para a não aceitação 

das competências neste momento, parece que essa é uma tendência que estas 

competências não têm sido aceites. No Algarve é uma realidade bem expressiva 

da não aceitação, assim lhe parece, havendo aqui dúvidas grandes que lhes 

assistem e é natural, da documentação que tem sido enviada acha que e é um 

defensor de uma regionalização, é defensor que há coisas que devem vir para as 

câmaras, outras não e no caso também das juntas de freguesia, mas é uma 

matéria complexa, estruturante e que pode efetivamente nalgumas situações 

trazer sérios problemas às 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, concretizada no Decreto-Lei número cinquenta e oito barra dois mil e 

dezanove, de trinta de abril, relativa ao domínio do transporte em vias navegáveis 

interiores. -------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

TERCEIRA 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 
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reunião de quatro de junho 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. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a presente revisão tem a ver com a 

aquisição de conjunto escultórico para colocar na obra do poço da várzea e da 

requalificação no Mercado de Odeceixe. ---------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco sobre a obra do poço da várzea disse que o mesmo tem 

feito rotunda na rua que desce e na rua Odeceixe/Praia e todas as rotundas no 

mundo são redondas e aquilo circula, ali houve uma inovação, há duas pontas, 

quem desce a rua e que se dirige para Praia de Odeceixe tem que ter cuidado 

porque há uma ponta que é quase um triângulo e que vem de Odeceixe e quer 

subir a rua acontece-lhe o mesmo, já passou por lá e viu essa dificuldade e já lá 

bateram, achando que é uma inovação surrealista. --------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal da terceira Revisão ao Orçamento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e oito de junho 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 

_________________________________________ 


