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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão extraordinária de 2019 
 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 30 de outubro de 2019  

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 21:05 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, Emanuel Marreiros Amaro de 

Jesus, Francisco Pacheco de Oliveira, José de Oliveira Cavaco, José Francisco da 

Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituída por Américo Martins de Novais 

Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Maria Caetano 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

José Hugo Tomás Ferreira e Henrique Manuel Ramos Henriques 

 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva e Rogério Augusto Serrão de 

Oliveira Furtado – Vereadores 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO: 

Verificando-se a presença da maioria dos membros da assembleia municipal, o 

Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão pelas 20:40 horas 

 

 

 

 

 

 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão extraordinária de 30/10/2019 

 
 

2 

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

Não compareceu à presente sessão o membro Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, o qual apresentou e-mail datado de vinte e oito de outubro de dois mil 

e dezanove, informado a devida ausência do concelho, por motivos de ordem 

pessoal, 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 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

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 trinta de outubro de dois mil e dezanove, informando a devida ausência do 

concelho, 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 

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

Ponto um - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de 

repartição de encargos da Empreitada de Construção de Pontão Metálico 
sobre a Ribeira de Aljezur. ----------------------------------------------------------- 

Ponto dois - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de 

segunda alteração ao Mapa de Pessoal para dois mil e dezanove. -------------- 

Ponto três - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, de 

Regulamento para Provimento de Cargos de Direção Intermédia de Terceiro 
Grau do Município de Aljezur. ------------------------------------------------------- 

Ponto quatro - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, 

de comparticipação ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, pelas refeições 
servidas no refeitório escolar de Aljezur, aos alunos dos Jardim-de-infância e 

das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo de dois mil e 
dezanove/dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------- 
 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

PPOONNTTOO  UUMM  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO PONTÃO 

METÁLICO SOBRE A RIBEIRA DE ALJEZUR: ---------------------------------------  

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 
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Câmara Municipal de repartição de encargos da empreitada construção do 

pontão metálico pedonal sobre a Ribeira de Aljezur como se indica: --------------- 

- Ano de dois mil e dezanove – quarenta e cinco mil euros. ------------------------- 

- Ano de dois mil e vinte – cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e sessenta 

e um euros. ----------------------------------------------------------------------------- 
  

PPOONNTTOO  DDOOIISS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

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

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

reunião de oito de outubro de dois mil e dezanove, que acompanhada o respetivo 

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

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

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

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

necessidade de adaptar o Mapa de Pessoal a novas necessidades e dar-lhe 

flexibilidade. Criaram mais uma Divisão dentro do Departamento e é necessário 

dotar o Mapa de Pessoal de um lugar relativo à chefia dessa Divisão. Foi criado 

também dois lugares no Departamento, um de engenharia do ambiente e outro 

de engenharia civil, porque são dois lugares que as pessoas deixaram por 

mobilidade, a engenheira do ambiente foi para o ICNF e o engenheiro civil foi 

para o Seixal, a engenheira do ambiente consolidou lá e libertou o lugar aqui, o 

engenheiro ainda não libertou o lugar, mas o lugar é dele e têm a necessidade de 

criar mais um lugar para beneficiarem da lista que ainda está ativa dos que 

ficaram em suplentes e irem buscar sem ser por concurso, mas por reserva de 

recrutamento. --------------------------------------------------------------------------  

Foi também solicitado pelos serviços a necessidade de reajustar, de adequar 

melhor determinadas funções em alguns postos de trabalho, sendo que isso não 

representa propriamente novos lugares até dois mil e dezanove, embora no 

Mapa de Pessoal para dois mil e vinte isso será contemplado. ---------------------- 

O Senhor Vítor Vicente em relação ao lugar de engenheira do ambiente, se o 

lugar existe porque a técnica saiu por mobilidade e já consolidou noutro 

organismo, o lugar está disponível, não percebe porque é que se diz que tem que 

se criar o lugar, ele existe. ------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que ele existe, mas ele tem que encerrar 

para aquela pessoa nos Mapas de Pessoal, é o que diz o Serviço, que encerra para 

aquela pessoa, aquela pessoa deixa de estar e tem que se criar para se recrutar 

nova pessoa. É o que o Serviço informa e há diversas interpretações sobre isso, 

mas o Serviço diz que é assim. --------------------------------------------------------- 

A lógica dos Mapas de Pessoal é que o lugar está afeto aquela pessoa, se aquela 

pessoa sair o lugar extingue e tem que ser dotado com outra. ---------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que no caso da não consolidação o lugar não exista, 

enquanto que no caso de consolidação, o lugar existe. ------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que na prática não se cria mais lugar 

nenhum é o que estava, compreende a intervenção do Senhor Vicente, mas isto 

dá para várias interpretações. -------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de segunda alteração ao Mapa de Pessoal 

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

REGULAMENTO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 

DE TERCEIRO GRAU DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: ------------------------------- 

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

reunião de oito de outubro de dois mil e dezanove, foi dispensada a sua leitura, 

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

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

A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que na sequência das adaptações que 

estão a fazer à orgânica da câmara, dos serviços, a Divisão Económica e 

Planeamento já vai tendo muitas competências e muitas atribuições e apenas o 

chefe de divisão, entenderam ser necessário subdividir essa Divisão em duas 

Subunidades Orgânicas que serão chefiadas, não por chefe de divisão, mas por 

dirigente de direção intermédia de terceiro grau, é uma modalidade que alguns 

municípios estão a adotar, em vez de terem muitas divisões, utilizam esta 

subdivisão. A lei determina como é o provimento, os vencimentos e a forma de 

nomeação e de concurso para chefes de divisão, mas para estas direções 

intermédias têm de ser os próprios municípios a fazer o seu próprio 

regulamento, é isso que trazem à reunião da assembleia para aprovação, sendo 

após aprovado, publicado em diário da república e posteriormente promover 

duas chefias intermédias de terceiro grau, que só podem ser técnicos superiores, 

para o qual propõem o vencimento de quinta posição. ------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que os desafios que têm pela frente são 

grandes. O que é que a câmara está a fazer? A câmara está a dotar com uma 

nova divisão as obras particulares. Daqui a um ano o diretor de departamento 

vai-se reformar, não queria que acontecesse, independentemente de quem vier a 

seguir, estar munido com as chefias certas. As obras particulares não 

diminuíram de volume e a quantidade de processos entrados na câmara apesar 

da questão do Vale da Telha estar ainda por resolver, as obras particulares têm 

tido um volume muito grande e hoje a exigência burocrática administrativa é 

muito grande, uma chefia de divisão para esta área é essencial, não há outra 

hipótese. O que acontece hoje é que cada movimento que é preciso dar lá está o 

Presidente da Câmara a dar despacho, podia-se dar competências nalguns 

técnicos, é verdade, mas é preciso ir talhando um caminho e é preciso 

perspetivar o que será o futuro, não só na reforma do engenheiro Carreiro, mas 

também pelo cuidado que têm que ter, além disto tudo que têm em cima da 

mesa, hoje é a questão das competências que aí vêm. ------------------------------- 

Admite que há processos nas obras estão atrasados, têm feito um esforço para 

ver se conseguem acompanhar, não tem sido fácil, mas têm que ir adotando com 

recursos para que se possa também acompanhar e a questão das chefias 

intermédias. ---------------------------------------------------------------------------- 

No caso do que está a aqui a ser pedido a aprovação, nomeadamente na Divisão 

Económica porque esta Divisão toca uma série de áreas, desde os transportes, as 

escolas, a cultura, o desporto, etc., etc., fundos comunitários, candidaturas, etc., 

etc., que humanamente é impossível a um chefe de divisão se estiver de estar 

tudo a passar por ele, mesmo que tenha que passar no futuro também, é 

impossível, não consegue dar resposta. Se lhe perguntar se vai melhorar os 

timings, espera que vá melhorar os tempos de resposta às pessoas. ---------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de Regulamento para Provimento de 

Cargos de Direção Intermédia de Terceiro Grau do Município de Aljezur. --------- 
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PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

COMPARTICIPAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALJEZUR, PELAS 

REFEIÇÕES SERVIDAS NO REFEITÓRIO ESCOLAR DE ALJEZUR, AOS ALUNOS 

DOS JARDIM-DE-INFÂNCIA E DAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO 

ENSINO BÁSICO, NO ANO LETIVO DE DOIS MIL E DEZANOVE/DOIS MIL  E 

VINTE: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de oito de outubro 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 comparticipação ao Agrupamento de Escolas de Aljezur, 

pelas refeições servidas no refeitório escolar de Aljezur, aos alunos dos Jardim-

de-infância e das Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, no ano letivo de 

dois mil e dezanove/dois mil vinte. ---------------------------------------------------- 
 

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 uma horas e cinco minutos do dia 

trinta de outubro 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 

_________________________________________ 

 


