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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quarta sessão ordinária de 2020 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 25 de setembro de 2020 

INÍCIO: 21:05 horas 

ENCERRAMENTO: 22:10 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 Maria da Luz, José Fernando Landeiro de Oliveira, Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, 

José António Duarte, José Almeida da Silva, Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, 

Licínia Mendes Rodrigues, Francisco Pacheco de Oliveira, José de Oliveira 

Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, José Francisco da Conceição 

Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus                                                                 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva – Vice-Presidente, 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 totalidade/maioria dos 

membros da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou 

aberta a sessão pelas 21:05 horas 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: Tendo sido apresentada por escrito a respetiva 

justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a 

falta dada pelo Senhor Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, 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 da informação escrita do Senhor Presidente da 

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

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

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe. ------------------------------ 

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

de composição do júri para recrutamento em Regime de Comissão de Serviço 

para o cargo de direção intermédia de terceiro Grau – Unidade Técnica de 

Desenvolvimento Social – Divisão de Desenvolvimento Económico e Planeamento. 

Três ponto quatro - Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara 

Municipal, de repartição de encargos – Concurso Público para Prestação de 

Serviços de Seguros, pelo prazo de trinta e seis meses. ------------------------------ 

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

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Rogil. ---------------------------------- 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 

Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e seis de junho de 

dois mil e vinte, 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 e Henrique Manuel Ramos Henriques, 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 Câmara Municipal de Aljezur, ofício número catorze mil seiscentos e sete, e 

um de julho de dois mil e vinte, enviando despacho sobre levantamento das 

medidas COVID dezanove. -------------------------------------------------------------

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

de dez de julho de dois mil e vinte, acusando receção da moção da moção “Pelo 

reforço do Serviço Nacional de Saúde”. -----------------------------------------------

– de Gabinete do Presidente da Assembleia da República, ofício número mil e 

dezanove, de dezasseis de julho, acusando receção da moção da moção “Pelo 

reforço do Serviço Nacional de Saúde” e que a mesma foi levada ao conhecimento 

dos deputados da Comissão de Saúde. ------------------------------------------------ 
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– de Casa Civil do Presidente da República, ofício número sete mil trezentos e 

oitenta e dois, ed vinte de julho de dois mil e vinte, acusando receção da moção 

da moção “Pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde”. ----------------------------- 

– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de vinte e quatro de 

julho de dois mil e vinte, acusando receção da moção da moção “Pelo reforço do 

Serviço Nacional de Saúde”. -----------------------------------------------------------  

de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, de três de agosto de dois mil e vinte, 

acusando receção da moção da moção “Pelo reforço do Serviço Nacional de 

Saúde”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e seis de agosto de dois mil e 

vinte, enviando para conhecimento ofícios enviados ao Ministro da 

Administração Interna e à Ministra da Saúde sobre a renovação de ambulância 

do INEM dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. ------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e seis de agosto de dois mil e 

vinte, enviando para conhecimento ofícios enviados ao Ministro do Ambiente e 

da Transição Energética à Ministra da Agricultura, sobre o consumo de água 

nas culturas agrícolas no Concelho de Aljezur. -------------------------------------- 

– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e seis de agosto de dois mil e 

vinte, enviando para conhecimento nota de imprensa, em que o Presidente da 

Câmara Municipal de Aljezur manifesta ao Ministro do Ambiente e a Ministra 

da Agricultura a preocupação da chegada “mono agricultura” do Abacate ao 

Concelho de Aljezur. ------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydo referindo-se à correspondência enviada pela Câmara 

Municipal a várias entidades sobre consumo de água resultante da plantação de 

abacates, disse que estes gastam muita água, que são utilizados pesticidas na 

sua produção e que deveria de haver estudo sobre o seu impacto ambiental. ----- 

O Senhor Presidente da Assembleia informou que no próximo dia treze de 

outubro irá de realizar-se a eleição para o Presidente e Vice-Presidente da CCDR, 

em que para a eleição do Presidente votarão os membros da assembleia 

municipal, os presidentes de junta e os membros da câmara, esta eleição irá 

decorrer no edifício da Câmara Municipal, que oportunamente irá ser efetuada 

a convocatória para o efeito, enquanto que para o Vice-Presidente só votarão os 

Presidentes de Câmara e que esta irá decorrer na sede da AMAL. ------------------ 
 

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

O Senhor José Duarte informou que faleceu recentemente o Senhor Francisco 

Belmiro Camarate Pinto de Freitas, que foi membro desta Assembleia Municipal, 

propondo que esta Assembleia aprove um voto de pesar pelo seu falecimento. ---- 

Submetido à votação, o voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco 

Belmiro Camarate Pinto de Freitas, foi o mesmo aprovado por unanimidade, 

tendo sido efetuado em minuto de silêncio. ------------------------------------------ 

O Senhor Johannes Schydo disse que o parque radical havia sido extinto, 

perguntando o que está a ser feito para o substituir. -------------------------------  

Que a estrada para a Amoreira está em péssimo estado de conservação e é 

necessário a colocação um novo pavimento. ----------------------------------------- 

Em que medida a Câmara aproveita os fundos europeus, como no caso da 

construção de canis. ------------------------------------------------------------------- 

Devia de ser aproveitada a candidatura ao Fundo Ambiental para construção de 

ciclovias. --------------------------------------------------------------------------------  

Se no âmbito do ECOMEC foi feita alguma candidatura para aquisição de 

veículos elétricos. ---------------------------------------------------------------------- 
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Que a Câmara de Odemira havia colocado balizas para evitar o acesso de 

autocaravanas às praias, perguntou o que está previsto ser feito em Aljezur. ---- 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que o parque radical foi desativado 

há alguns anos por não estar de acordo com as normas para o seu 

funcionamento e que o mesmo era da responsabilidade da Junta de Freguesia de 

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

A Câmara Municipal tem apresentado várias candidaturas ao Fundo Ambiental, 

de momento não está em condições dizer quais, por ser o Senhor Presidente da 

Câmara que está a tratar desse processo. --------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Carvalho disse que existe o projeto de uma ciclovia 

em que a candidatura foi aprovada a cem por cento e é uma candidatura 

conjunta com Odemira e Vila do Bispo. ----------------------------------------------- 

Em relação ao ECOMEC este fundo não apoia a aquisição de todo o tipo de 

viaturas elétricas, a Câmara já possui um equipamento elétrico para a limpeza 

das ruas, está prevista a aquisição de uma viatura elétrica para cada uma das 

freguesias, bem como, a aquisição de uma viatura elétrica para fazer a recolha 

de lixo na parte antiga da Vila. ------------------------------------------------------- 

Foi aprovado pela Câmara Municipal um plano sobre o caravanismo, foi 

também colocada sinalização em vários locais e feitos alguns trabalhos noutros 

para fazer face aos abusos provocados por muitos caravanistas. Está prevista a 

colocação de pórticos para evitar o acesso a determinados locais, só que em 

alguns pontos estes serão móveis para que possam abrir e permitir o acesso a 

viaturas de apoio a diversas atividades. --------------------------------------------- 
 

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 perguntou como está a decorrer o funcionamento da 

Unidade Móvel de Saúde. -------------------------------------------------------------- 

Vê com agrado as conclusões tomadas na reunião dos Presidente de Câmara do 

PNSACV e constatar a preocupação por eles manifestada acerca da conclusão do 

IC quatro. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não compreende as preocupações que foram levantadas com a monocultura do 

abacate, pois esta não gasta assim tanta água como dizem, havendo outro tipo 

de culturas que gastam mais, perguntando quais são as alternativas previstas 

em termos de outras culturas. -------------------------------------------------------- 

Quando tanto se fala acerca da falta de água, se o Município tem dados sobre as 

perdas na rede pública de águas. ---------------------------------------------------- 

Quanto a candidaturas ao Fundo Ambiental, qual o tipo de obras que estão 

previstas realizar. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que uma parte do conteúdo desta informação já 

havia sido divulgada no site do Município. ------------------------------------------- 

Em relação ao acesso ao Vale da Telha, no cruzamento com a estrada nacional 

na sinalização existente há um triângulo que obriga a efetuar uma paragem a 

qual pode dar origem a que aconteça um acidente naquele local. ------------------ 
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Tem verificado que existe uma certa falta de cuidado na limpeza dos espaços 

públicos, nomeadamente no jardim da Igreja Nova e que as floreiras na avenida 

algumas estão em mau estado e há muitas que têm as plantas secas. -------------  

Congratulou-se com a instalação que está a decorrer da ponte pedonal. ---------- 

O Senhor José Cavaco disse estar a haver muita preocupação com os abacates, 

mas que não está a haver nada em relação ao gado bovino, pois este é um dos 

maiores poluidores na emissão de gás metano, em vez de ser se a plantação de 

abacates fica ou não próximo das linhas de água. ----------------------------------- 

Quando se diz que se está preocupado com as despregadas e a mobilização dos 

solos, não se devia de estar, pois isso facilita a infiltração das águas. ------------- 

Que em tempo de falta de água esta continua a correr no Falcato para o mar 

sem que nada ainda tenha sido feito no sentido de resolver essa situação. --------  

A Senhora Vice-Presidente da Câmara disse que a Unidade Móvel de Saúde não 

está a funcionar neste momento por falta da ARS providenciar a substituição do 

router para que os profissionais possam aceder aos dados clínicos dos doentes 

via internet. O motorista da viatura é da responsabilidade do Município, 

enquanto que os profissionais são do Centro de Saúde. Há ainda a obrigação 

protocolada que para a utilização da viatura tenha de ser apresentado um plano 

de funcionamento para o mês seguinte o qual ainda não foi apresentado, sem a 

apresentação desse plano a viatura não funciona. ---------------------------------- 

O que a Câmara fez chegar ao Senhor Ministro foi a preocupação de necessidade 

de se acautelar impactos negativos sobre os recursos hídricos e ambientais. ------ 

Em relação aos abacates estão preocupados que uma monocultura se faça sem 

que esteja previsto qualquer estudo do seu impacto futuro na região. ------------ 

O Senhor Vereador António Carvalho disse que vão em breve fazer a substituição 

das floreiras na avenida, colocar mais alguns bancos e também cinzeiros. -------- 

Em relação ao jardim urbano, já foi efetuada a sua manutenção por não ter sido 

possível efetuar antes devido à pandemia e de ter havido a necessidade de 

deslocar alguns funcionários para dar apoio nas praias principalmente para a 

limpeza das casas banhos que tiverem de ser feitas com maior frequência, mas 

que já foi efetuada a sua manutenção. ----------------------------------------------- 

Quanto há sinalização no cruzamento do Vale da Maia a mesma resulta do que 

está o previsto no Código da Estrada. ------------------------------------------------ 

Relativamente aos esgotos que ainda estejam a desaguar para a ribeira, têm que 

resolver esse problema aquando da intervenção que irá ser feita no âmbito da 

candidatura aprovada pelo Fundo Ambiental. --------------------------------------- 

No que diz respeito às perdas de água, foi no âmbito do Plano Regional e 

Eficiência Hídrica do Algarve assinado um protocolo para a monotorização de 

controlo de perda de água através da instalação contadores ultrassónicos na 

rede de distribuição para monitorizar, identificar e ter a perceção das perdas de 

água entre depósitos, bem como, da adoção de sistemas de rega urbana eficiente 

e inteligente. Em relação à percentagem das perdas que existem atualmente não 

tem presente os dados, mas irá fazer chegar essa informação à assembleia 

municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: -------------------  

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

reunião de oito de setembro de dois mil e vinte, 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. ------------------------------- 
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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 Odeceixe. -------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI PARA RECRUTAMENTO EM REGIME DE COMISSÃO 

DE SERVIÇO PARA O CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE TERCEIRO GRAU 

– UNIDADE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DIVISÃO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO: ---------------------------  

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

reunião de oito de setembro de dois mil e vinte, 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 composição do júri para recrutamento em Regime de 

Comissão de Serviço para o cargo de direção intermédia de terceiro Grau – 

Unidade Técnica de Desenvolvimento Social – Divisão de Desenvolvimento 

Económico e Planeamento. ------------------------------------------------------------ 
 

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

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS – CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE SEGUROS, PELO PRAZO DE TRINTA E SEIS MESES: -------------- 

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

reunião de oito de setembro de dois mil e vinte, 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 repartição de encargos para Prestação de Serviços de 

Seguros, pelo prazo de trinta e seis meses, como se indica: ------------------------- 

- Ano de dois mil e vinte e um: nove meses – oitenta e nove mil duzentos e 

cinquenta euros. -----------------------------------------------------------------------  

- Ano de dois mil e vinte e dois: doze meses – cento e dezanove mil euros. --------- 

- Ano de dois mil e vinte e três: doze meses – cento e dezanove mil euros. --------- 

- Ano de dois mil e vinte e quatro: três meses – vinte nove mil setecentos e 

cinquenta euros. ----------------------------------------------------------------------- 
 

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

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL: ------------------------  

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

reunião de vinte dois de setembro de dois mil e vinte, 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 Rogil. ------------ 
 

 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 
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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 duas horas dez minutos do dia vinte e 

cinco de setembro de dois mil e vinte, 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 

_________________________________________ 

 


