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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2019 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 27 de setembro de 2019 

INÍCIO: 21:05 horas 

ENCERRAMENTO: 22:35 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 Fernando Landeiro de Oliveira, José Maria da Luz, 

Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, 

Johannes Alexander Schydlo, José António Duarte, Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, José Francisco José Pacheco de Oliveira, José de Oliveira Cavaco, José 

Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Licínia Mendes Rodrigues 

Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Maria Caetano 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS, no 

momento indicado nesta Ata: 

Henrique Manuel Ramos Henriques 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus                                                                 

 

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 21:05 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

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

apresentou e-mail datado de catorze de setembro de dois mil e dezanove, 

informado a devida ausência do concelho, por motivo de saúde 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 do 

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

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

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

de vinte e quatro de setembro de dois mil e dezanove, informando a devida 

ausência do concelho, por motivos pessoais, sendo substituído nos termos do 

artigo septuagésimo-oitavo, da Lei cento e sessenta cinco barra noventa e nove, 

de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, pelo Senhor António Maria Caetano, Secretário da Junta de 

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

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

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um ponto um - Aprovação das atas das 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 da informação escrita do Senhor Presidente da 

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

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

sobre o Plano de Pormenor da Área de Intervenção Específica da Paisagem 

Oceano. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

sobre pedido de declaração de interesse municipal apresentado por Lusoleaves - 

Unipessoal, Lda. para construção de um Parque para Autocarvanas ESA - 

Estação Serviço de Autocaravanas e Área de Pernoita, sito nas Carapuças - Rogil. 

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

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Aljezur para a aquisição de uma 

viatura ligeira. ------------------------------------------------------------------------- 

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

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para a aquisição de 

equipamentos diversos. ---------------------------------------------------------------- 

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

adenda aos contratos interadministrativos de delegação de competências - 

juntas de freguesia de Odeceixe, Rogil, Aljezur e Bordeira. -------------------------- 

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

sobre o Decreto-Lei número cento e dezasseis barra dois mil e dezanove, de vinte 

e um de agosto referente ao modelo de cogestão das áreas protegidas. ----------

Três ponto oito - Eleição de Presidente de Junta de Freguesia ao XXIV Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses. -------------------------------- 
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UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

➢ Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de junho 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 Mónica 

Vanessa Mendonça Poitevin, Francisco José Pacheco de Oliveira e António 

Maria Caetano, por não terem estado presentes na sessão. ----------------------- 

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

julho 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 Licínia Mendes 

Rodrigues, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, Johannes Alexander Schydlo e António Maria Caetano, 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 Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de dois de julho de dois mil e 

dezanove, informando da aprovação de voto de congratulação pelas conclusões 

do VII Encontro de Presidentes de Assembleias Municipais do Algarve. ------------

– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de quatro de julho 

de dois mil e dezanove, dando conhecimento do texto apresentado no encontro 

realizado com os Presidentes de Assembleia do distrito de Braga, pelo doutor 

João Paula batalha, Presidente da Transparência e Integridade, sobre o papel 

das Assembleias Municipais na Promoção e Defesa da Transparência do Poder 

Local. ----------------------------------------------------------------------------------- 

– de Terras do Infante – Associação de Município, ofício número trezentos, de um 

de julho de dois mil e dezanove, enviando moção da Assembleia Municipal de 

Lagos sobre prevenção dos riscos da prática de campismo/caravanismo selvagem 

na costa litoral. ------------------------------------------------------------------------

– de Observatório Nacional para a defesa dos Animais e Interesses Difusos, 

Associação Sintra, e-mail de onze de julho de dois mil e dezanove, enviando 

conclusões do I Congresso Nacional de estratégias Locais para a Promoção do 

Bem-Estar Animal. ---------------------------------------------------------------------

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dezassete mil e vinte e cinco, de 

dez de julho de dos mil e dezanove, enviando deliberação sobre a não aceitação 

da transferência de competências dos Municípios para a Freguesia de Aljezur 

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

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dezassete mil e vinte e oito, de 

dez de julho de dos mil e dezanove, enviando deliberação sobre a não aceitação 

da transferência de competências dos Municípios para a Freguesia de Odeceixe 

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

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dezassete mil quinhentos e 
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onze, de vinte e quatro de julho de dos mil e dezanove, enviando deliberação 

sobre a não aceitação da transferência de competências dos Municípios para a 

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

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e cinco 

de julho de de mil e dezanove, enviando pergunta ao Governo sobre investigação, 

preservação e fruição púbica do Ribat da Arrifana. ---------------------------------

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número dezassete mil novecentos e 

dezoito, de sete de agosto de dois mil e dezanove, enviando deliberação sobre a 

não aceitação da transferência de competências dos Municípios para a Freguesia 

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

O Senhor Presidente da Assembleia informou que se realizou hoje mais um 

encontro dos Presidentes das Assembleias Municipais do Algarve, onde foi feita a 

apresentação do Relatório da Comissão Independente da Descentralização. ------ 

O professor Pimpão, Presidente da Assembleia Municipal de Loulé e membro da 

referida Comissão está disponível para uma reunião com a assembleia em 

Aljezur. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

Não se registou qualquer pedido de intervenção. ------------------------------------ 
  

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Do público presente não se registou qualquer pedido de intervenção. -------------  
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
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 Vítor Vicente disse ter sido publicado recentemente pela comunicação 

social notícias acerca da construção da ponte pedonal e nesta informação nada 

consta sobre a mesma, solicitando que lhe fossem prestados mais alguns 

esclarecimentos. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Duarte perguntou em que ponto se encontra a construção do 

posto da GNR, por não haver qualquer referência sobre a mesma na informação 

e tendo em conta essa nova localização, se se mantinha a alteração que havia 

sido feita ao loteamento da Barrada ou seriam repostos os lotes que então 

haviam sido unificados. --------------------------------------------------------------- 

Tendo sido feita recentemente uma intervenção no interior do edifício dos Paços 

do Concelho para melhoria dos serviços, perguntou se o exterior do edifício 

também irá ser alvo de alguma intervenção, uma vez que há muito que está a 

necessitar obras. ----------------------------------------------------------------------- 

Perguntou também sobre os valores que foram gastos com a comemoração do 

feriado municipal. ---------------------------------------------------------------------

O Senhor Johannes Schydlo disse que decorreu esta semana a semana do clima, 

tendo havido esta tarde uma manifestação em que participou, como acha muito 

importante este tema e o Concelho também pode contribuir para diminuir os 

efeitos da agravação do clima para este Concelho. Achou pena que ninguém da 

câmara estivesse presente, porque acha que é um assunto de uma relevância. ---

No âmbito do clima está a pensar em floresta e gostava de saber, uma vez que o 
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Plano Diretor Municipal está a ser revisto, não é, se no âmbito desta revisão 

também é contemplado um Plano Diretor Florestal para proteger as florestas 

autóctones que ainda temos e que vale a pena conservar, não só para evitar a 

plantação de eucalipto, mas também para evitar fogos florestais que numa 

gestão boa das florestas são evitáveis. ------------------------------------------------ 

Sugeriu que fosse criada uma comissão de acompanhamento da elaboração do 

Plano Diretor Municipal por parte da assembleia municipal para ter influência, 

informação e participação. ------------------------------------------------------------ 

Nesta manifestação havida sobre o clima, alertou muitas pessoas para a 

existência da assembleia municipal e convidou muitas a participar ativamente 

no ponto dois e espera que resulte. --------------------------------------------------- 
  

O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HENRIQUES PASSOU A FAZER 

PARTE DOS TRABALHOS ------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Presidente da Câmara disse que se o Senhor Johannes precisa de 

alertar que há uma assembleia municipal algo vai mal na nossa democracia, 

porque quem não sabe que há uma assembleia municipal se calhar não sabe que 

há uma câmara municipal e cabe a todos nós transmitir essa informação. ------- 

Sobre a semana do clima acha muito bem a sociedade civil organizar-se, 

manifestar-se e faz o seu papel que é importantíssimo e fundamental, as 

entidades, cada uma terá o seu papel nestas questões e lembrou que a 

Associação de Municípios do Algarve aprovou um plano para toda a região e 

neste momento estão a trabalhar num plano local de alterações climáticas onde 

serão chamadas todas as pessoas a participar nessa altura e seguramente sairá 

daí um bom e importante plano. ------------------------------------------------------ 

Sobre a questão do Plano Diretor Municipal, o mesmo ainda não começou a ser 

revisto, este vai ter de incorporar na sua génese uma série de outros planos, 

nomeadamente o da Orla Costeira, o Plano do Parque Natural que irão passar a 

programas e também terá que ter uma rúbrica dedicada às questões das 

florestas. Os Planos Municipais das Florestas que até hoje são planos que têm a 

ver acima de tudo com as questões dos fogos florestais, mas também não só, os 

Planos Diretores Municipais vão ter de incorporar também esses planos. Nessa 

altura será um plano público que terá várias fases, terá uma discussão pública e 

a assembleia municipal terá essa obrigatoriedade de acompanhar e se assim 

entender criar um grupo de trabalho para fazer essa situação acha interessante 

e importante. --------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao posto GNR de Aljezur, está aprovada a adenda ao protocolo 

assinado inicialmente com a Administração Interna que muda o local que é na 

zona onde estava o antigo parque radical, isso está aprovado pela Secretaria de 

Estado e pela câmara municipal, o loteamento da Barrada volta ao seu figurino 

inicial, pensa que as questões mais administrativas, quer de registos nas 

finanças  e conservatória está tudo tratado, estando agora em condições de se 

poder começar a pensar na atribuição daqueles lotes, havendo um senão naquele 

loteamento, ainda não tem todas as infraestruturas realizadas principalmente 

na zona dos lotes que são da câmara municipal, há uma obra a realizar que é as 

infraestruturas, estando em crer que será uma obra de pequena monta e fácil de 

realizar e que irão por em prática, eram vinte e um os lotes da câmara e querem 

fazer face às necessidades da lista que têm de pessoas inscritas para poderem 

entregar os lotes. ----------------------------------------------------------------------- 

Têm sido feitas algumas pequenas intervenções no edifício municipal, tendo as 

últimas sido na área das obras particulares, tendo sido também compradas duas 

lojas na rua vinte e nove de agosto para mudar o arquivo das obras por o mesmo 
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estar na Santa Casa da Misericórdia e esta já ter pedido para sair lá. No exterior 

está a aguardar-se a aprovação de uma candidatura para a eficiência energética 

do edifício, em que vai mexer nas janelas, no revestimento, etc., se não for 

aprovada terão de dar um jeito nos azulejos do exterior. --------------------------- 

Sobre os custos com o feriado municipal não tem de momento os custos 

associados ao mesmo e ao vinte e oito de agosto, mas esses custos devem rondar 

o valor dos anos anteriores, na próxima assembleia terá todo o gosto a trazer 

esses dados. ----------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à construção da ponte pedonal, foi aprovada na última terça-feira 

em reunião de câmara o projeto de execução e todos os documentos que fazem 

parte da obra para lançar a empreitada que se cifra em cerca de duzentos mil 

euros, o projeto demorou mais tempo a efetuar porque a Infraestruturas de 

Portugal solicitou que fosse feito um estudo geológico para que as sapatas que 

fossem construídas fossem garantidas por esse estudo, querem lançar esta obra 

a todo o momento, sendo que será uma obra a ser executada entre este e o 

próximo ano, parte da obra será um pontão que virá construído, tendo um prazo 

de cerca de cento e vinte dias para execução. ---------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco referindo-se ao acesso pedonal à praia das Adegas disse 

que o projeto integral foi feito pelo POLIS e em relação à obra em questão 

pergunta se não seria possível fazer uma apreciação ao projeto para que 

complete as necessidades da Praia de Odeceixe e avançar com um projeto mais 

amplo que resolva o afunilamento do trânsito e provavelmente por um preço 

não muito diferente em vez de acarinhar um projeto da POLIS, uma vez que o 

concurso não foi da câmara. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o projeto não é o acesso à praia das 

Adegas, é um passadiço entre o miradouro em frente aos quiosques e o 

miradouro sobre a praia das Adegas e não só. É um projeto que é assumido pela 

câmara. A POLIS tentou com CCDR encontrar financiamento, não quer dizer que 

não possa ainda existir financiamento para a obra, no primeiro concurso para 

esta obra o mesmo ficou deserto, sabe que foi lançado novamente, ouve quatro 

concorrentes, mais ainda não sabe o seu resultado. ---------------------------------  

Em relação ao passadiço pode ser sempre discutido, independentemente das 

questões do trânsito, do afunilamento do trânsito, do estacionamento, não é 

impeditivo independentemente do dinheiro que se pode gastar neste projeto, 

nada obsta de se encontrar soluções para as questões do estacionamento que de 

facto são preocupação. ------------------------------------------------------------- 
 

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

SOBRE O PLANO DE PORMENOR DA ÁREA DE INTERVENÇÃO ESPECÍFICA DA 

PAISAGEM OCEANO: ------------------------------------------------------------------ 

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

reunião de catorze de agosto 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. ---------------------------------------------------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Pormenor da Área de 

Intervenção Específica da Paisagem Oceano. ---------------------------------------- 
 

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

SOBRE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL APRESENTADO 
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POR LUSOLEAVES - UNIPESSOAL, LDA. PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE 

PARA AUTOCARVANAS ESA - ESTAÇÃO SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS E 

ÁREA DE PERNOITA, SITO NAS CARAPUÇAS - ROGIL: ----------------------------  

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

reunião de catorze de agosto de dois mil e dezanove, foi dispensada a sua leitura, 

uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

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

O Senhor Presidente da Assembleia disse que este assunto já tinha sido presente 

na reunião anterior, tendo assembleia decido por maioria, solicitar mais 

informação complementar ao executivo. ---------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente manifestou a sua discordância quanto à localização deste 

projeto em virtude do mesmo se localizar na Reserva Agrícola Nacional, daí 

votar contra a este pedido. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o ordenamento do território do 

Município é um ordenamento complexo, a Reserva Ecológica Nacional tem 

cinquenta e quatro por cento do território, o Parque Natural tem quarenta e 

cinco por cento, a Reserva Agrícola Nacional tem vinte e nove por cento e a Rede 

Natura cerca de vinte e oito por cento, ultrapassa os cem por cento porque estes 

planos em termos percentuais se sobrepõem uns sobre outros. ---------------------  

Os membros da assembleia farão os seus juízos para outros projetos que possam 

surgir no futuro, que o ordenamento neste território tem estas características 

todas, seguramente para umas situações muito interessante, para outras 

complexo, esta é a realidade do nosso território que para qualquer investidor que 

queira fazer fora dos perímetros urbanos às vezes não é fácil. --------------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que há muitos anos nesta assembleia se fala do 

autocaravanismo, principalmente na orla costeira que estacionam em qualquer 

lado, é sujidade, é lixo, são furtos de águas públicas, era bom que fosse feito, 

independentemente de ser na freguesia de Rogil ou noutra, acha que é uma 

valência que faz muita falta neste Concelho. ---------------------------------------- 

Que havia proposto na reunião da junta de freguesia do Rogil de vinte e oito de 

agosto de dois mil e dezanove uma proposta para apoiar este reconhecimento 

por se tratar de interesse público e que foi aprovado por unanimidade. ----------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que a Reserva Agrícola Nacional ocupa cento 

e setenta e cinco quilómetros quadrados, perguntado qual a área ocupada com 

agricultura e a área deste equipamento quantos metros quadrados vai ocupar. -- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que ninguém tem dúvida da importância 

destes equipamentos para o Concelho, podemos ser contra o campismo e 

autocaravanismo selvagem, podíamos por à entrada do Concelho que não 

queremos caravanas  e autocaravanas, mas julga que nenhum Concelho deste 

país que se atreva ou pense nisso, temo-los cá e vai surgir dentro em breve um 

investimento particular na zona do Tramelo/Espinhaço de Cão que pensa ser 

para cerca de quarenta autocaravanas. ---------------------------------------------- 

Há uns anos atrás a CCDR com todas as entidades regionais tem vindo a discutir 

e fez um projeto e um plano para uma rede regional de autocaravanas e aquele 

projeto que foi feito tem um regime em termos de solos agrícolas que é área 

florestal e isso está ultrapassado. De facto, a lei permite e compreende quem não 

possa concordar, mas a lei tem uma figura que permite desafetar da Zona de 

Reserva Agrícola Nacional um espaço para um projeto qualquer desde que tenha 

interesse municipal e desde que seja bem fundamentado, isso pode acontecer. --- 
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Este projeto vai ser instalado numa propriedade que tem quatro vírgula oito 

hectares, o que o empresário propõe são quatro mil metros quadrados a 

desafetar, são cerca de oito vírgula cinco por cento de área total do seu terreno.   

Podemos pensar não ser o sítio ideal ou perfeito, ele dista cerca de um 

quilómetro e meio da aldeia do Rogil, sede da freguesia do Rogil, se aparecer um 

projeto numa zona de biodiversidade ou junto à falésia ninguém estará de 

acordo, sabe que tem havido intensões de outros projetos deste género dentro do 

Parque Natural e têm sido inviabilizados, havendo um projeto que há quatro 

anos que anda para ser aprovado e que infelizmente o ICNF por critérios que 

ainda não conseguiu decidir tem vindo a inviabilizar esse projeto. ---------------- 

Há projetos que vale a pela lutar, temos de lutar por eles e nesta altura como 

estamos em termos do que é as autocaravanas e o campismo selvagem vale a 

pena lutar por estes projetos. --------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que o problema do saneamento não está resolvido no 

Concelho, a ETAR de Aljezur está deitar para a ribeira e é já o único caudal 

desta, acrescentam os do Carrascalinho e os do Rogil e agora mais este, em 

Odeceixe é a mesma coisa, sem tanques de oxidação aquilo está a chegar ao rio e 

estamos em tempo de avaliar estas coisas todas, em contrapartida está a ser 

deitada há mais de cinquenta anos água ao mar que não é aproveitada. Israel 

tem uma agricultura próspera, fornece à União Europeia com grande qualidade 

e oitenta e s eis por cento é regada com águas aproveitadas do saneamento, por 

outro lado, é preciso e isto é uma oportunidade para Aljezur, temos que pensar 

em tirar água do mar. ----------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos membros 

Manuel Cristo, José Almeida,  José Carlos Silva, Licínia Rodrigues, Mara Duarte, 

José Maria da Luz, Maria Emília Rosendo, Johannes Schydlo, Henrique 

Henriques, José Francisco Estevão, António Caetano, José Oliveira, José Duarte, 

Francisco Oliveira e Eliezer Candeias, contra dos membros Vítor Vicente e 

Mónica Poitevin e a abstenção membro José Cavaco, aprovar o reconhecimento 

de interesse municipal para a construção de um Parque para Autocarvanas ESA 

- Estação Serviço de Autocaravanas e Área de Pernoita, sito nas Carapuças - 

Rogil, em nome de Lusoleaves - Unipessoal, Lda. ------------------------------------  
 

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  QQUUAATTRROO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ALJEZUR PARA A 

AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA: -------------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de setembro 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 Johannes Schydlo disse que gostava de saber o valor e depois se era um 

carro elétrico ou não, havendo hoje em dia no mercado muitos carros acessíveis 

em termos de preços de elétricos que podem servir de bom exemplo para a 

população, não fazem poluição no local de utilização. ------------------------------ 

 

 



 

 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 27/09/2019 
 
 

9 

O Senhor Henrique Henriques disse que tem sido política da Junta de Freguesia 

nestes últimos seis anos substituir todos os veículos que tenham mais de quinze 

anos, este último é para substituir por um idêntico. -------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo perguntou porque não um carro elétrico. ------------ 

O Senhor Henrique Henriques disse que era uma opção boa, mas os trinta mil 

euros, o valor tinha que ser duplicado, pelos menos. -------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo perguntou para que finalidade vai servir. ------------ 

O Senhor Henrique Henriques disse era para as deslocações a sítios mais 

distantes, para ver os caminhos, para quem está a coordenar os serviços fora da 

junta de freguesia, normalmente é o Presidente da Junta de Freguesia, outras 

vezes é o encarregado, é um veículo que consegue sair fora da estrada. ----------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse poder concluir que foi feita um pesquiza no 

mercado dos veículos elétrico para saber dos preços. -------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do membro 

Johannes Schydlo, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal de 

apoio financeiro à Junta de Freguesia de Aljezur para a aquisição de uma 

viatura ligeira. ------------------------------------------------------------------------- 

 

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

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE BORDEIRA PARA A 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS: --------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de setembro 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 apoio financeiro à Junta de Freguesia de Bordeira para a 

aquisição de equipamentos diversos. ------------------------------------------------- 
 

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

ADENDA AOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - JUNTAS DE FREGUESIA DE ODECEIXE, ROGIL, ALJEZUR E 

BORDEIRA: -----------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de setembro 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 Cavaco perguntou se estas competências com as junta de 

freguesia são acompanhadas de meios para que as freguesias consigam levar por 

diante o que pretendem, é que em termos de caminhos parece que está um 

bocado ao abandono, de que serve se lhe passam competências se depois não lhe 

dão meios. ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que é uma preocupação com certeza, que 

para além dos meios financeiros, pode ser também alocado alguns meios, quer 

de equipamentos, quer de pessoal, nalgumas freguesias têm-no feito, noutras 

não, também é a altura de se começar a discutir câmara/freguesias e aprofundar 

algumas questões, sendo que as juntas de freguesia têm uma dificuldade 
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acrescida alguns assuntos e não conseguem dar resposta se não for em 

colaboração com a câmara, ou se não for a câmara a fazê-lo e as juntas de 

freguesia além das competências que podem agarrar, precisam de meios 

financeiros, mas precisam também de meios humanos, irão abrir mais alguns 

concursos pessoal para depois permitir também alguma transferência de meios 

de pessoal e materiais também. ------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou sobre as propostas apresentadas pela Câmara 

Municipal como a seguir se indica: --------------------------------------------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a sétima adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a junta de freguesia de Odeceixe. ------------ 

➢ Aprovar por unanimidade, a sétima adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a junta de freguesia de Rogil. ----------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a sexta adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a junta de freguesia de Aljezur. ----------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a sexta adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a junta de freguesia de Bordeira. ---------------- 
 

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

SOBRE O DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E DEZASSEIS BARRA DOIS MIL E 

DEZANOVE, DE VINTE E UM DE AGOSTO, REFERENTE AO MODELO DE 

COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS: ----------------------------------------------  

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

reunião de vinte e quatro de setembro 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 este foi um dos assuntos discutido na 

Associação de Municípios do Algarve, mas também entre os autarcas do Parque 

Natural, dizer que por um lado havia vontade para poderem aceitar este desafio, 

por outro lado, ainda não estão reunidas as condições para tal. ------------------- 

Ficou acordado entre estas autarquias aprofundar e exigir que possa haver 

algumas alterações a este Decreto-Lei, porque se querem que de possam 

participar nesta cogestão que  lhes parece uma medida interessante e 

importante para os estes territórios, há aqui matéria que querem ver discutida 

com quem de direito. Foi por isso que Vila do Bispo não aceitou, Sines também 

não aceitou, Odemira ainda não se pronunciou, mas pensa que também se vai 

pronunciar nesse sentido de não aceitação e na última reunião de câmara não 

aceitaram essa situação. -------------------------------------------------------------- 

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 cento e dezasseis barra dois mil e 

dezanove, de vinte e um de agosto, que define o modelo de cogestão das áreas 

protegidas. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  OOIITTOO 
ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA AO XXIV CONGRESSO 

DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: ------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que nos dias vinte e nove e trinta 

do próximo mês de novembro vai realizar-se em Vila Real o XXIV Congresso 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mais informou que, nos termos 
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dos Estatutos daquela Associação, o plenário do Congresso é constituído por 

todos os Presidentes de Câmara, todos os Presidentes de Assembleia Municipal e 

por um Presidente de Junta de Freguesia em representação das Juntas de 

Freguesia do Município, eleito em sessão da Assembleia Municipal. --------------- 

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

“PROPOSTA PARA PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA PARTICIPAR NO 

XXIV CONRGRESSO DA ANMP--------------------------------------------------------- 

Abancada do Partido Socialista, propõe para participal no XXIV Congresso da 

ANMP, o Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur, o Senhor Henrique 

Henriques e para substituto o Senhor José Francisco da Conceição Estevão, 

Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira. --------------------------------------- 

P’(s) membros da Assembleia Municipal do Partido Socialista. ---------------------- 

Licínia Mendes Rodrigues.” ------------------------------------------------------------ 

A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezoito votos 

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

votação: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

Assim, foi eleito como delegado XXIII Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, o Senhor Henrique Henriques, Presidente da Junta de 

Freguesia de Aljezur e como substituto o Senhor José Francisco da Conceição 

Estevão, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira. ----------------------------- 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos, 

minutos do dia vinte e sete de setembro 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 

_________________________________________ 

 


