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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão ordinária de 2020 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 28 de fevereiro de 2020 

INÍCIO: 20:35 horas 

ENCERRAMENTO: 23:55 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 Fernando Landeiro de Oliveira, José Maria da Luz, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, José António 

Duarte, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, Francisco 

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

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

Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, substituído por Américo Martins de Novais 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Manuel José Marques do Nascimento 

                                                                 

 

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 totalidade/maioria dos 

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

aberta a sessão pelas 20:35 horas 
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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 fevereiro de dois mil 

e vinte, informado a devida ausência, 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 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.  

 

 

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 - Eleição do Segundo-Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Três ponto três - “Pelo Hospital Central do Algarve” - Moção conjunta dos 

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

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

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

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

de abono de despesas de representação - Chefe de Divisão de Obras Particulares 

e Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------ 

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

de primeira Revisão ao Orçamento, Grande Opções do Plano e Plano Plurianual 

de Investimentos para dois mil e vinte. ----------------------------------------------- 

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

de composição do júri para recrutamento em regime de Comissão de Serviço de o 

cargo de direção intermédia de segundo grau - Chefe de Divisão de Obras 

Particulares e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------------- 

Três ponto oito - Fixação do seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais. ------ 

Três ponto nove - Criação de Comissão de Acompanhamento da Revisão do Plano 

Diretor Municipal. --------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 dezasseis de dezembro de 

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

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

O Senhor Vítor Vicente disse que a sua intervenção não tinha a ver com uma 

intervenção feita por si, porque a sua acha que está corretamente traduzida na 

ata, o que lhe parece é que dois meses e tal depois não consegue aqui transmitir 

as palavras do Senhor Presidente da Assembleia possa ter dito, mas daquilo que 

leu na sequência da intervenção do Senhor Johannes, que propunha uma 
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Comissão de Acompanhamento do PDM, o Senhor Presidente da Assembleia teve 

uma intervenção a seguir e o que lhe parece é que o espírito da mesma não está 

devidamente transcrito na ata, para que a sua fizesse sentido teria a intervenção 

do Senhor Presidente devidamente transcrita, mas pode ser impressão sua, que 

lhe parece que está um pouco baralhada e não houve concordância à partida, 

mas finalmente o Senhor Presidente acabou por concordar, mas de início até não 

concordava, achava que a assembleia não tinha que se meter aí. ------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que altura tinha ficado com a sensação 

de que faríamos fazer parte de uma comissão de elaboração do PDM e depois 

ficou esclarecido. -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que só quis chamar a atenção que o espírito não era 

exatamente esse, tinha sido de discordância do proposto pelo Senhor Johannes 

Schydlo numa fase inicial, foi com a ideia que ficou. -------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que quando essas comissões fazem o 

trabalho delas, facilita o próprio trabalho da assembleia para termos uma 

votação, já temos o relatório dessa comissão, as comissões são sempre 

importantes, uma coisa é nós acompanharmos, outra é a execução, aí pode ter 

havido algum mal entendido, o espírito não foi esse, todos nós estamos de 

acordo que somos fiscalização senão não estamos aqui a fazer nada. ------------- 

O Senhor José Duarte disse que a sua intervenção na informação escrita do 

Senhor Presidente na página seis tem algumas questões de ortografia que 

convinha corrigir, depois onde diz “não são as grandes questões que aqui têm 

cabimento” deve dizer “não são somente as grandes questões que aqui têm 

cabimento”. ----------------------------------------------------------------------------- 

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 o membro Américo Martins 

de Novais, por não ter estado presente 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 trezentos e vinte e três, de sete 

de janeiro de dois mil e vinte, enviando Parecer do Auditor Externo sobre a 

Informação Financeira Semestral - primeiro semestre - Exercício de dois mil e 

dezanove. -------------------------------------------------------------------------------

– de Grupo Parlamentar “Os Verdes”, e-mail de dez de janeiro de dois mil e vinte, 

enviando resposta do Ministro de Educação à pergunta sobre a Estratégia 

Nacional Educação para a Cidadania. ------------------------------------------------ 

– de Administração Regional de Saúde do Algarve, e-mail de vinte e três de 

janeiro de dois mil e vinte, enviando ata da reunião de dezasseis de dezembro de 

dois mil e dezanove, do Plano Local de Saúde do Barlavento Algarvio, dois mil e 

dezassete - dois mil e vinte. ----------------------------------------------------------- 

– de Associação de Parques de Campismo Alentejo e Algarve, e-mail de vinte de 

fevereiro de dois mil e vinte, expondo todas as problemáticas que o sector vive. -- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que têm feito as reuniões dos 

Presidentes das Assembleias Municipais do Algarve e que tiveram uma reunião 

com a Direção das Águas do Algarve e com a Direção Regional de Agricultura 

para análise do problema da água no Algarve tendo aprovado uma nota 

impressa a apoiar a decisão que os Presidentes de Câmara tiveram na AMAL, foi 

um reforço da posição do Presidentes de Câmara do Algarve. ---------------------- 

Teve alguns contatos com a Direção da Associação Nacional das Assembleias 

Municipais, na sequência de um questionário que fizeram às assembleias 

municipais e está a pensar que dentro do espírito de valorização dos eleitos 
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locais fazer em Aljezur uma reunião com os eleitos municipais, vindo cá uma 

pessoa que reuniria com todos os membros da assembleia e algum membro da 

assembleia quiser pode trazer um convidado. ----------------------------------------  

Depois o Senhor José Jácome da assembleia municipal de Lagos contatou-o para 

planearem alguma coisa dentro das Terras do Infante e lembrou-se que talvez 

não fosse má ideia alargar esta reunião aos eleitos das assembleias municipais 

da Vila do Bispo e de Lagos. As disponibilidades são mais para uma sexta-feira à 

tarde ou ao sábado, como muitos trabalham o ideal seria a um sábado de 

manhã, já falou com o Senhor Presidente da Câmara e este está aberto à ideia, 

porque como fomos dos primeiros a responder ao inquérito temos alguma 

vantagem e apresentam-nos uma série de datas e como em abril temos uma série 

de eventos e enquadrando neste período do vinte e cinco de abril e do primeiro 

de maio, talvez não fosse má ideia o dia dois de maio, com as três assembleias 

municipais dentro do espírito do vinte e cinco de abril e primeiro de maio e do 

espírito também das Terras do Infante, porque cada vez mais os nossos 

problemas são mais comuns e as soluções também têm que ser tomadas em 

conjunto. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que as Associações de Municípios após aprovadas as 

suas contas têm um mês para apresentá-las nas assembleias municipais 

respetivas, aqui nunca apareceu nada disso. ---------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que também não recebeu, mas é uma 

questão que vai colocar, o Presidente da Assembleia Municipal de Portimão é do 

Conselho Fiscal da ANMP e vai-lhe perguntar como são os procedimentos que 

eles têm tido. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que acha muito bem que se promova a reunião, 

embora muitos não tenham o hábito de passar fins-de-semana fora, mas no dia 

dois de maio, num fim-de-semana prolongado não será a data que se ajuste 

melhor para a disponibilidade das pessoas, por ser uma data que as pessoas 

possam programar sair. --------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que estava a propor o dois de maio, tem 

disponibilidade para qualquer fim-de-semana, mas era só para enquadrar 

dentro daquele período festivo, só por aí, tem também para junho e eles até 

dizem para escolher duas datas, pode propor dia dois ou dia nove de maio. ------  
  

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

O Senhor Vítor Vicente referindo sobre um assunto que está na ordem dia 

(coronavírus), quis saber o que é que o Município e a Proteção Civil Municipal 

têm programado se na eventualidade, esperemos que não aconteçam, poder ter 

alguns casos do novo vírus, quais as medidas de contenção, que procedimentos 

ou protocolos estão definidos para que se surgir alguma coisa sabermos o que 

temos que fazer. ------------------------------------------------------------------------ 

Em relação às questões da água, já lhe constou que o Perímetro de Rega do Mira 

está com restrições muito grandes e se vão continuar impávidos e serenos a 

assistir àquela água a correr para o mar, no barranco do Falcato e que também 

se aproveitasse esta onda para tentar encontrar soluções e aproveitar aquilo que 

temos de precioso. ---------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que em relação às águas tinha alguma 

informação, participou na reunião dos Presidentes de Assembleias do Algarve 

com a Direção da Águas do Algarve e com a Direção Regional da Agricultura, 

mas crê que o Senhor Presidente da Câmara tem mais informação do que ele, 

tem acompanhado mais vezes, pelo menos, através de AMAL tem participado 

com mais assiduidade e mais frequência nesse tipo de assuntos e crê que possa 

dizer mais alguma coisa. --------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão do vírus, disse que a 

Proteção Civil terá o papel que a própria Autoridade Nacional vier a entender 

sobre esta matéria. Saiu um comunicado há dois dias da Direção-Geral da Saúde 

onde vem a distribuição de um folheto, um cartaz com algumas de medidas que 

devem ser tomadas, imprimiram e mandaram para uma série de entidades, que 

se marcasse uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil para que 

pudessem discutir algumas questões relacionadas com essa matéria e outras. 

Também pediu aos Serviços que encomendassem algumas máscaras, e há anos 

também andou aí a gripe A que se compraram uma série de dispensadores para 

que se tivesse um gel nas casas de banho municipais e não só, é isso que que se 

está a fazer é a divulgação das recomendações por parte da Direção-Geral da 

Saúde, até agora não há mais nenhuma indicação e não têm propriamente um 

plano sobre essa matéria, é verdade, vão fazer uma reunião da Comissão 

Municipal de Proteção Civil para ver se há algumas medidas a tomar, algumas 

questões a preparar, porque até à altura não houve mais indicações sobre a 

matéria, vão ver qual é a evolução e o que vão transmitindo quer em termos 

nacionais e regionais, não houve nenhuma convocatória para nenhuma reunião 

especial até no âmbito da Comissão Distrital da Proteção Civil sobre esta 

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

O Senhor Vítor Vicente perguntou no caso de haver um caso suspeito. ------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse não ter nenhuma indicação de como hão-

de proceder, não é propriamente uma matéria da Proteção Civil em primeira 

instância, não deixando de o ser, na reunião da Proteção Civil local haverão de 

procurar algumas decisões, se aparecer um caso suspeito ligarão para a linha de 

saúde. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à água tiveram uma reunião há cerca de quinze dias com a 

Administração das Águas do Algarve, relembrando que há uns anos ainda não 

estavam a ser abastecidos pelo sistema das Águas do Algarve, numa altura 

também de seca e se utilizaram os furos que tinham na várzea que estavam a 

funcionar, à barragem do Vale da Telha e ao canal do Mira na zona de Odeceixe 

para abastecer as várias frentes. Foi um ano complexo e não faltou a água em 

Aljezur, neste momento o que foi transmitido pelas Águas do Algarve é que há 

água para um ano. Sendo que o Senhor Ministro do Ambiente e a Senhora 

Ministra da Agricultura estiveram numa reunião na AMAL, onde esteve o 

Presidente da AMAL e uma série de outras entidades relacionadas com  o 

privado, nomeadamente agricultores, agentes do turismo, etc., e o Senhor 

Ministro ficou de dizer qual seria o seu plano para o Algarve em termos de 

intervenções para colocar  em cima da mesa e qual era o plano de atuação. 

Entretanto, os autarcas há algumas semanas fizerem uma visita a Espanha 

procurando saber como eram os sistemas de dessanalização implementados e já 

a funcionar, esta é a situação ao momento. ----------------------------------------- 

Quanto ao canal do Mira julga que neste momento não está a despejar água no 

Falcato porque está a ser reparado na zona de Odeceixe, sendo que enquanto 

consumidor de água desse canal recebeu uma comunicação que iam haver 

algumas restrições, informaram-no que os pequenos agricultores vão deixar de 

ter água, não sabe se isso corresponde à verdade, que apenas ficarão os grandes 

consumidores, informação que não lhe chegou oficialmente. -----------------------  

Vai haver uma reunião nas Águas do Algarve com técnicos e políticos para ver 

quais serão as medidas que irão ser tomadas neste âmbito para que se possa 

minimizar e se possa gerir o melhor possível esta situação. ------------------------ 

O Senhor Vítor Vicente disse ficar de alguma forma preocupado porque parece 

que não estamos minimamente preparados se surgir um caso suspeito, de 

sabermos claramente o protocolo a seguir e o que temos a fazer e não quer que 

entendem isto como crítica, mas uma sugestão que acha que deveríamos estar 
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preparados para que não nos aconteça aqui algumas situações que ouvimos 

dizer que acontecem no país em que as pessoas que parecem ser suspeitas ficam 

fechadas umas horas num sítio esquisito e depois ninguém sabe bem como é que 

há-de fazer, acha que era bom que tivéssemos um protocolo previamente 

definido, esperando-se que não aconteça nada, mas que se acontecesse alguma 

coisa soubéssemos claramente os procedimentos a fazer com o máximo de 

dignidade para encontrarmos as melhores soluções, -------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques esclareceu que há sempre a hipótese de ligar para 

a Saúde vinte e quatro, ou ligar  cento e doze, é o procedimento que dever ser 

tomado, os agentes de proteção civil, nomeadamente os bombeiros e as equipas 

do INEM têm as normas que devem ser utilizadas e as precauções que devem 

utilizar, é assim que funciona, algumas pessoas têm que ficar retidas ou isoladas 

durante algumas horas, neste momento quem está habilitado para fazer o 

transporte são os profissionais do INEM, mas se a situação evoluir pode ser que 

outros agentes de proteção, Bombeiros e Cruz Vermelha possam fazer esses 

transportes para as unidade de referência, não havendo ainda no Algarve um 

hospital de referência a funcionar. --------------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse agradeceu os esclarecimentos, mas a sua 

preocupação vai naquilo que o Senhor Henrique Henriques acabou de dizer. ----- 

O Senhor Carlos Vieira disse ter ficado esclarecido em relação à dúvida que o 

Senhor Vítor Vicente tinha e com o que o Senhor Henrique Henriques informou, 

o coronavírus deve ser tratado como outra gripe qualquer, é o que tem lido em 

termos do que é a sua prevenção. -----------------------------------------------------  

Em relação ao que o Senhor Presidente da Câmara referiu sobre o sistema de 

rega do Mira acerca do fornecimento de água e o que foi informado sobre a rega 

por parte dos pequenos agricultores, desconhecia e deixa-o algo preocupado 

porque na sua Freguesia existem muitos pequenos agricultores que dependem da 

água do canal para conseguirem fazer as suas produções. Questionando o 

Senhor Presidente da Câmara se já existe alguma reunião agendada com a 

Associação de Regantes do Mira, se não existe, se pensa pedi-la para tentar 

perceber até que ponto isso é mesmo verdade ou tentar reverter essa situação, 

porque a ser tomada essa medida, acha que a mesma vai prejudicar muito os 

pequenos agricultores. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o que chegou da Saúde é um cartaz 

que tem o número do Serviço Nacional de Saúde e algumas recomendações e que 

hoje a Senhora Diretora-Geral de Saúde disse para não serem tão afáveis uns 

com os outros. -------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao que o Senhor Carlos Vieira está a colocar, esta não é uma 

informação que tenha por via oficial, quando lhe disseram isso ficou preocupado 

porque na semana passada estiveram em Lisboa, ele o Vereador António no 

âmbito da Resolução do Conselho de Ministros sobre as questões do Perímetro de 

Rega do Mira, nessa reunião não participou ninguém da Associação de Regantes 

do Mira, nem nenhuma Associação de Agricultores, foi apenas entre organismos 

do Estado e as duas autarquias e isso não foi falado, mas quando estas coisas 

são faladas é porque há alguma coisa por trás. Sabe que há tempos houve uma 

assembleia-geral dos Regantes do Mira que não sabe o resultado, mas se assim 

for terá que se perceber qual é o fundo de verdade disso e se os pequenos 

agricultores vão ser preteridos em relação aos grandes agricultores ou as 

grandes explorações. ------------------------------------------------------------------- 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O Senhor Manuel Marreiros referindo-se à falta de água, disse que os problemas 

começam por resolver-se regionalmente, temos que pensar também a nível 

nacional, o sistema de abastecimento de água devia ser todo interligado. --------  
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Uma central de dessalinização deveria ser uma situação pontual, se chover 

muito e as barragens encheram esta já não faz falta, depois vai ficar 

abandonada. --------------------------------------------------------------------------- 

Em Aljezur numa altura idêntica a esta ainda se utilizou a barragem do Vale da 

Telha, localmente deveríamo-nos preparar para esta crise e pôr os furos a 

funcionar. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
ELEIÇÃO DO SEGUNDO-SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL: --------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que o membro José Hugo devido ao 

estado de saúde da esposa não tem disponibilidade para poder estar presente 

nas sessões tendo apresentando o pedido de renúncia ao mandato, por isso tem 

de se fazer a eleição do cargo de segundo-secretário da Mesa, solicitando que 

fossem apresentados candidaturas e a Mara Duarte que tem vindo a dar apoio 

na Mesa está disponível para assumir o cargo, no caso de não ser apresentado 

nenhum nome, propõe-na uma vez que esta já deu o seu consentimento. --------- 

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 – dezassete. -------------------------------------------------------------

- Votos brancos – um. ------------------------------------------------------------------  

Assim, foi eleito para Segundo-Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a 

Senhora Maria Alexandra Lourenço Duarte. ----------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE DOIS MIL E DEZANOVE 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 o mesmo tinha sido oportunamente remetido a todos os membros da 

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

A Senhora Lurdes Vicente, Secretária 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 Francisco Estevão disse que as atividades desenvolvidas pela 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur deveriam ser também 

extensivas à Freguesia da Bordeira, nomeadamente à Carrapateira onde existem 

algumas crianças e jovens. ------------------------------------------------------------ 

Que a junta de freguesia irá abrir a partir do fim de março um núcleo 

museológico que está instalado numa antiga escola primária que nunca chegou 

a funcionar, que é na aldeia da Vilarinha, uma réplica de uma sala de aulas do 

tempo do Estado Novo, deixando a sugestão para poderem fazer alguma 

atividade naquele local. --------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Vicente, Secretária da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Aljezur disse que na próxima reunião da Comissão Alargada iria 

alertar os seus membros para que não fosse esquecida a Bordeira e a 

Carrapateira. --------------------------------------------------------------------------- 
 

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  TTRRÊÊSS 
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“PELO HOSPITAL CENTRAL DO ALGARVE” – MOÇÃO CONJUNTA DOS 

PRESIDENTES DE ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DO ALGARVE: ------------------- 

Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi apresentada a seguinte moção, a qual 

havia sido aprovada em reunião de Presidentes de Assembleias Municipais do 

Algarve: --------------------------------------------------------------------------------- 

“PELO HOSPITAL CENTRAL DO ALGARVE -------------------------------------------- 

O Algarve é uma região muito deficitária em termos de saúde, por isso 

verificamos que com frequência saímos nas notícias dos jornais por más razões e 

não somos capazes de atrair e preencher as vagas para concursos de 

especialistas, de grande necessidade para a região. --------------------------------- 

A nossa região encontra-se a trezentos quilómetros dos hospitais centrais em 

Lisboa. Temos uma população flutuante muito grande, que durante o Verão 

duplica ou triplica, agravando uma incapacidade para prestar os cuidados de 

saúde de qualidade necessários. O Hospital de Faro encontra-se esgotado, sem 

capacidade de crescimento ou receber novas especialidades. Faltam gabinetes de 

consulta, as condições físicas degradadas e as condições de trabalho são más. 

Temos falta de camas para internamento, sendo uma das menores taxas a nível 

nacional. --------------------------------------------------------------------------------  

Em dois mil e seis, foi desenvolvido um estudo independente pela Faculdade de 

Economia do Porto, que considerou o novo Hospital Central do Algarve como a 

segunda prioridade nacional de construção de novos hospitais, a seguir ao 

Hospital Oriental de Lisboa (Hospital de Todos os Santos). No entanto, no Plano 

de Desenvolvimento dois mil e vinte - vinte três, já não figura o Hospital Central 

do Algarve, constam o Hospital Oriental de Lisboa, Évora, Seixal, Sintra e 

Madeira. Significa que, até dois mil e vinte três, não se iniciará a construção do 

novo Hospital do Algarve. Já existe terreno, projeto de construção e uma 

primeira pedra colocada desde dois mil e oito. ---------------------------------------  

Porque necessitamos de um novo hospital? ------------------------------------------  

Precisamos de um hospital altamente diferenciado, para prestar cuidados de 

saúde de maior qualidade aos algarvios e a quem nos visita, com boas condições 

de trabalho e que possa receber novas especialidades com mais e melhores 

equipamentos. Assim, evitaremos a transferência de doentes para Lisboa, porque 

poderão ser tratados no Algarve. Será também um incentivo muito importante 

para a fixação de médicos e profissionais de saúde, pois poderão desenvolver-se 

profissionalmente. Além disso, a ligação à Universidade e ao Curso de Medicina, 

beneficiará muito com um novo hospital e impulsionará os profissionais de 

saúde para iniciar novos projetos e trazer inovação. Estes fatores poderão 

contribuir significativamente para a fixação de médicos na região. ---------------  

O Hospital Central do Algarve é um legítimo anseio dos algarvios, 

absolutamente essencial para a melhoria significativa da prestação dos cuidados 

de saúde. Os deputados municipais reunidos em Assembleia apelam ao Governo 

para iniciar o mais rapidamente possível a revisão do projeto e início da sua 

construção. ----------------------------------------------------------------------------- 

Da presente moção deverá ser dado conhecimento ao Senhor Primeiro-ministro, 

ao Senhor Presidente da República, à Senhora Ministra da Saúde, Secretária de 

Estado Adjunta da Saúde, à Comissão Parlamentar de Saúde e à AMAL.” ---------

O Senhor Presidente da Assembleia disse que esta moção foi aprovada na 

reunião de Castro Marim em janeiro, como os Presidentes das Assembleias 

Municipais tinham apontado o ano de dois mil e vinte para tratarem dos 

problemas da saúde no Algarve, foi a este tema que deram prioridade ainda que 

tenham tido também alguma intervenção na área da água, ambiente e das 

alterações climáticas, sendo que em dois mil e vinte o objetivo é a saúde e o 

hospital do Algarve, esta moção foi redigida pelo doutor Ulisses Brito, Presidente 

da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel e também delegado da Ordem 
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dos Médicos no Algarve, todas as posições têm sido aprovadas por unanimidade, 

apesar das diversas sensibilidades partidárias de cada um, os documentos têm de 

ser consensuais e abrangentes para todos. ------------------------------------------- 

A ideia é aprovarem esta moção para caiam dezasseis moções nas diversas 

entidades e avançar para uma petição pública para que o assunto seja discutido 

na Assembleia da República, em simultâneo vão pedir uma audiência à Comissão 

da Saúde da Assembleia da República, à Ministra da Saúde e à Secretária de 

Estado Adjunta da Saúde, Jamila Madeira, que é do Algarve que pode ajudar e 

diz que está disponível. ---------------------------------------------------------------- 

Que o hospital do Algarve há bastantes anos está em pré-orçamento de Estado 

ou em várias intenções de vários Governos, que não têm passado intenções e o 

que é certo é que não anda e não podemos estar à espera que seja com este ou 

qualquer Governo, o que é mais importante para eles é a saúde dos algarvios, 

para aqueles que vivem e trabalham cá e para os que nos visitam. ---------------- 

O Senhor José Duarte disse que se bem entendeu esta moção é apresentada pelo 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur, parece-me salvo melhor 

opinião, o conjunto de Presidentes de Assembleia Municipal não podiam vir aqui 

apresentar uma moção, tinha que ser alguém da Assembleia a apresentar, 

embora ela seja redigida por todos. --------------------------------------------------- 

Em relação à moção em si está perfeitamente de acordo, já devia ter sido o ano 

passado ou no outro ano, não lhe oferece qualquer dúvida uma votação a favor 

desta moção. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que na próxima reunião da assembleia 

intermunicipal da AMAL esta moção também irá ser apresentada. ---------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que pessoalmente e politicamente quer 

congratular-se na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal de 

Aljezur com todos os Presidente de Assembleias Municipais do Algarve em 

apresentarem este documento e deixar o apelo para que os Presidentes das 

Assembleias Municipais batam o pé para ver se conseguimos isso e também à 

AMAL, aos Presidentes de Câmara também, é um papel fundamental fazerem 

pressão para que isso venha a acontecer, porque que a saúde em todo o país e 

também no Algarve está aquém do necessário. -------------------------------------- 

Informou que ainda hoje esteve no Centro de Saúde de Aljezur e pediu uma 

reunião com quem direito por causa da saúde na Freguesia de Rogil, 

congratulou-se com o seu trabalho e deixou um apelo ao Senhor Presidente da 

Câmara que junto da AMAL e ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

para lutarem, para fazerem apelos para que isto seja feito. ------------------------ 

O Senhor José Francisco Estevão disse concordar e que é de avançar com a 

moção. É sensível a alguns aspetos da saúde, a parte preventiva da saúde, o 

funcionamento dos Centros de Saúde, o funcionamento de todo um conjunto de 

outras instituições que podem de certa maneira fazer com que cheguem menos 

pessoas aos hospitais centrais, se forem tratadas determinadas patologias 

atempadamente. ----------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que o Senhor José Francisco Estevão já mencionou 

alguns aspetos que ele queria focar e está inteiramente de acordo com a moção, 

acha que é um bocado curta em relação àquilo que o Senhor José Francisco 

Estevão referiu, até porque a seu ver e isto é a sua mera opinião, acredita que o 

Hospital de Faro não tenha já as condições que se calhar merece ter, que se 

calhar o tal hospital central virá a ter se um dia for construído, mas acha que 

estamos a começar por cima e não por baixo, porque o que assistimos é a falta 

de médicos e a falta de enfermeiros, até porque no Hospital de Portimão há 
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muitas salas vazias com falta de médicos, a pediatria é um dos casos gritantes, 

quem está a fazer a pediatria são médicos de clínica geral, ortopedia a mesma 

coisa, acredita na falta de técnicos e acha que deveria ser uma das 

reivindicações começando de baixo. -------------------------------------------------- 

Acha que estamos mal servidos de médicos de família e se olharmos para nossa 

realidade podemo-nos aperceber disso, até porque em Odeceixe há uma médica, 

que quando está de férias ou está doente não há ninguém para a substituir, no 

Rogil a mesma coisa, Bordeira não tem médico, têm que vir para Aljezur, Aljezur 

tem um médico ou dois, só podemos ficar doentes das nove da manhã às três da 

tarde ou qualquer coisa que o valha, depois vamos entupir as urgências dos 

grandes hospitais, que é o que acontece. --------------------------------------------- 

Acha que a moção é um bocado curta daquilo que é nossa preocupação em 

termos de saúde no Algarve , não é só no Algarve é em quase todo o país e ainda 

há pouco, tiveram uma reunião, os Presidentes de Junta de Freguesia na 

Associação de Juntas de Freguesia do Parque Natural e um dos problemas que 

abordaram foi a saúde, isso será um tema vai trazer à próxima assembleia que 

veio dessa reunião, Odemira depara-se com o mesmo problema, Sines nem tanto, 

mas também se depara com o mesmo problema o Hospital do Litoral Alentejano. 

Isso leva-o à mesma questão, será que temos falta do hospital central ou temos 

falta de médicos, de enfermeiros ou de técnicos que nos passam ajudar. ---------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que essa era uma preocupação que vai 

transmitir na próxima reunião, o hospital é importante, a parte dos Centros de 

Saúde é outra área, quanto mais preparados estes estiverem menos pessoas vão 

aos hospitais centrais, mas se o hospital do Algarve tiver boas condições, 

conseguir dar formação, também fixa mais médicos. Temos uma Universidade 

que já formou vários médicos e muitos desses ficaram cá, mas a maior parte não 

quer vir para o Algarve, não é motivador para as pessoas virem trabalhar, quer 

os médicos, quer as outras equipas, se não tiverem uma boa formação, se não 

houver investigação, não haver promoções profissionais e se não forem subindo 

na carreira. ----------------------------------------------------------------------------- 

Esta moção é aquilo que foi possível fazer, se alguém quisesse mais, poderia 

haver outros que não quisessem assinar, tem que se ir devagarinho, não está a 

cem por cento com o documento, acha que deveria ter mais, mas quisesse mais 

depois haveria outros que não a quisessem assinar, o que interessa é começar a 

mexer. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco disse que nós sofremos aqui particularmente um problema 

agravado em relação a outras zonas do Algarve, que é quem tiver aqui um 

problema grave cardiovascular ou deste género tem poucas hipóteses no verão 

de chegar a tempo de ser salvo daqui até ao Hospital do Barlavento, está tudo 

entupido em termos de trânsito, porque se chegarmos a Lagos com muitos carros 

à nossa frente, sendo por vezes é impossível uma ambulância ultrapassá-los. ---- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a moção “Pelo 

Hospital Central do Algarve”. --------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  QQUUAATTRROO  
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. --------------------------------------------------------- 
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O Senhor Henrique Henriques perguntou se é do conhecimento de todos que as 

Unidades de Cuidados Continuados de Média e Longa Duração têm tido 

bastantes dificuldades e como existe uma em Aljezur e houve a preocupação do 

Senhor Presidente da Câmara ter solicitado às Senhoras Ministras da Saúde e da 

Segurança Social uma audiência para tratar de assuntos relacionados com a 

Unidade de Cuidados Continuados de Aljezur, se o Senhor Presidente da Câmara 

pudesse dar mais algumas informações sobre o que é que preocupa a câmara e a 

Unidade de Cuidados Continuados da Casa da Criança. ---------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que é com agrado que verificou nesta informação 

escrita que o Senhor Presidente da Câmara tem tido uma agenda externa 

deveras ocupada, Procuradoria Geral da República, Secretário de Estado da 

Administração Interna, vai pedir uma audiência com a Ministra da Saúde, 

Ministra do Trabalho, e acha que faz todo o sentido, certamente que essas 

reuniões serão para tentar resolver assuntos do Concelho. ------------------------- 

Por outro lado, em relação ao posto da GNR, está esclarecido o ponto da 

situação, possivelmente o projeto só para outubro é que irá ser aprovado, 

quando numa reunião em dois mil e  dezasseis foi anunciado que em dois mil e 

dezassete iriamos ter o quartel da GNR, também sabe as peripécias que houve ao 

longo destes anos, era para manifestar algum receio de que ainda não seja em 

outubro de dois mil e vinte que o projeto esteja concluído e que a obra irá ter 

início em dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------- 

Relativamente à ligação dos esgotos do Rogil e do Carrascalinho em que o 

Senhor Presidente da Câmara teve uma reunião com as Águas do Algarve para 

esclarecer o assunto, na informação não diz o que foi esclarecido, querendo 

saber em que ponto está. -------------------------------------------------------------- 

A questão de trazer o Ministro do Ambiente a Aljezur é importante para o Vale 

da Telha. -------------------------------------------------------------------------------- 

Reunião na Procuradoria Geral da República sobre o Vale da Telha, certamente 

alguma coisa foi dito e falado, também não é esclarecido aos membros da 

assembleia. ----------------------------------------------------------------------------- 

E porque não uma sugestão, convidar o Senhor Presidente da República para 

visitar Aljezur, talvez aproveitando a inauguração da unidade hoteleira do Vale 

dos Polvos, era um repto que deixava aqui, deixa a vontade do Senhor Presidente 

da Câmara de receber Sua Excelência. ------------------------------------------------ 

Relativamente aos catorze lugares de pessoal a ser admitido aprovado na 

assembleia, perguntar a onde se vai pôr tanta gente. ------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara em relação à questão dos Cuidados Continuados 

disse que a necessidade de escrever à Ministra da Saúde é à Ministra da 

Segurança Social, foi porque a situação das Unidades de Cuidados Continuados 

de Média Longa Duração são dramáticas, o Município de Aljezur vem há uns 

anos a esta parte a assumir o apoio ao empréstimo para a construção da 

Unidade, são cerca de treze mil euros por mês, isso foi assumido pela câmara e 

pela assembleia municipal e a verdade é que há algum tempo a esta parte, nestes 

últimos anos a Unidade e Casa da Criança que a gere vem pedindo algum apoio 

suplementar para a Unidade, estão preocupados com a situação, a Direção da 

Casa da Criança vem sistematicamente a alertar dos problemas financeiros que 

estão a ter, nomeadamente na questão do subfinanciamento das pessoas que são 

ali colocadas. Que juntaram à mesma mesa quem tem competência nesta 

matéria, Administração Regional de Saúde e a Direção Regional da Segurança 

Social para perceber qual era a dimensão e perante o problema que estava a ser 

colocado quais seriam as soluções que a Segurança Social ou a própria Saúde 

encontrassem, sendo uma reunião proveitosa, ficou decidido alguns caminhos 
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em termos regionais do que é que poderiam fazer, nomeadamente a possibilidade 

de aumentar o número de camas da Unidade sem que isso obrigasse a ter mais 

pessoal e também procurando aqui uma solução que tem a ver com duas 

questões. Uma seria uma auditoria necessária para se fazer uma pedagogia para 

corrigir algumas coisas que estivessem menos bem termos da sua gestão e outra 

era a possibilidade de a Casa da Criança poder recorrer a um Fundo de Socorro 

Social. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Casa da Criança neste momento acumula cerca de cem mil euros de dívidas a 

fornecedores e algumas destas dívidas já com algum tempo, recentemente 

aprovaram um apoio extra de quarenta mil euros na câmara, mas estão deveras 

preocupados, até porque estas questões da possibilidade do aumento das camas 

não se concretizou ainda, até porque houve uma equipa que veio à Unidade e 

depois de ver a situação transmitiu à Casa da Criança, à Direção, que mais cinco 

camas implicaria mais pessoal, não foi isso que o doutor Paulo Morgado nos 

transmitiu na reunião havida aqui na câmara municipal, o que pedimos ao 

Senhor Presidente da Direção é que essa equipa tem a obrigação de fazer um 

relatório por escrito porque isso é importante de saber quais são as razões que 

mais cinco camas implicariam mais pessoal, até porque da parte da Casa da 

Criança o que nos disseram que mesmo que essas cinco camas não resolvesse na 

totalidade o défice que têm, ajudaria substancialmente, mas se forem obrigados 

a ter mais pessoal esse défice não diminui o que pretendiam. Outra questão que 

ficou em cima da mesa foi a Casa da Criança solicitar a tal auditoria financeira 

corretiva, se assim se pode dizer, isso ainda não aconteceu, eles têm equipas para 

fazer esse trabalho, estão a pedir neste momentos elementos à Casa da Criança 

para em termos de gestão se houver algo a corrigir eles poderem ser ajudados. A 

outra questão tem a ver com o Fundo de Socorro Social para pagamento de 

faturas em atraso. Se na altura em junho ou julho isto tem sido logo pedido, 

podia ser que agora esta faturação que está em atraso tivesse paga. -------------- 

Não sabe quais serão as consequências se a Casa da Criança chegar à Segurança 

Social e à Saúde e “entregar” a chave. As exigências em termos técnicos são cada 

vez mais, o Estado por um lado exige cada vez mais para a Unidade funcionar, 

por outro lado, o valor que estão a pagar neste ano, o que saiu em portaria julgo 

que dá mais trinta e oito cêntimos por utente, estas Unidades estão a entrar em 

falência, há Unidades que estão melhor porque têm outro suporte por trás, 

nomeadamente as Misericórdias, a informação que têm é que a Casa da Criança  

vai reunir a Assembleia Geral e vão discutir esta questão e vão ver qual vai ser a 

decisão. E perante este facto e das conversas que têm tido com a Casa da 

Criança, com a Diretora Regional da Segurança Social e com o Presidente da 

Administração Regional de Saúde, estão a pedir estas reuniões porque precisam 

de facto manifestar a quem direito esta preocupação. Inclusive estão muito 

preocupados porque queiramos quer não, a câmara municipal empenhou-se ao 

longo dos anos para ter aquela Unidade, Unidade de referência, investiu ali 

muito dinheiro ao longo dos anos e essa é que é a realidade e estão deveras 

preocupados. ---------------------------------------------------------------------------  

A Casa da Criança tem contrato por mais três anos se não se engana e terá que 

manter a Unidade em funcionamento, se não a conseguir manter não sabe quais 

serão as consequências que daí poderão advir. É nesse sentido que a câmara 

municipal manifestou e escreveu às duas Ministras, teve a possibilidade de no 

outro dia transmitir à Senhora Secretária de Estado Adjunta da Saúde a 

situação e é uma matéria que os deixa muitíssimo preocupados porque ainda 

hoje o Senhor Presidente da Direção lhe comentava que foi colocado um utente 

que não deveria ter vindo para esta Unidade, mas para a cama de um hospital e 
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que o Estado está a pagar para este utente não dá para pagar uma terça ou 

quarta parte dos gastos que têm com ele. -------------------------------------------- 

A Associação de Unidades de Média e Longa Duração está a pedir um aumento 

médio por utente se não se está enganado de quinze euros para puderem 

equilibrar as contas. É este o panorama que têm pela frente, esperam que possa 

haver uma resposta rápida porque temem que as consequências possam ser 

muito complicadas, espera que as Senhoras Ministras os possam receber, porque 

não é novidade para este Governo que as questões sociais estão a ser deficitárias 

no que o Estado está a pagar. --------------------------------------------------------- 

Há cerca de dois anos com a Misericórdia de Aljezur quando pensavam que 

podíamos alargar o apoio social do apoio de dia, foram confrontados que iria ser 

fechado o apoio de dia em Odeceixe e na Bordeira e tiveram também que se 

chegar à frente. As coisas em termos e apoio do Estado não estão fáceis e mais 

uma vez as câmaras municipais vão ter que se chegar à frente, até quando não 

sabe, esta situação é preocupante porque há ali muita gente que trabalha, há 

gente que está há muitos meses sem receber, isto tem sido discutido no executivo 

da câmara por todos e todas estas questões e não é sua situação agradável 

seguramente para ninguém. ---------------------------------------------------------- 

Em relação à agenda do Presidente, é aquela que é possível, se Lisboa não vem 

até nós, o que é podemos fazer, o Presidente da Câmara vai tentar desbloquear 

algumas situações. --------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao quartel da GNR foi aprovado na câmara e discutido nesta 

assembleia a sua localização, na altura a assembleia estava dividida, depois de 

terem assinado o contrato onde Administração Interna desenvolvia o projeto foi 

encontrada outra uma solução que lhes pareceu mais equilibrada e a qual foi 

depois aprovada nesta assembleia, a questão é que desde finais do ano passado, 

novembro, tiveram o contato de um gabinete de arquitetura que estava a 

desenvolver o projeto e a partir daí não tinham tido mais nenhumas notícias. --- 

A ida ao Senhor Secretário de Estado da Administração Interna onde estiveram 

presentes os responsáveis do património a nível nacional e dois graduados da 

GNR e da UCC, para que dessem nota da situação, estando o Património do 

Estado a receber agora o projeto e vão fazer a sua apreciação e vão-nos fazer 

chegar. Da parte do Senhor Secretário de Estado o que foi transmitido é que em 

outubro o projeto estaria concluído, sendo que depois será da responsabilidade 

da câmara municipal lançar a obra com as verbas do Estado que irão pagar o 

edifício em si, devia de ser há mais tempo. -------------------------------------------  

Disse ainda que a situação do edifício da Praia de Odeceixe está por resolver e 

não se sabe quando se vai resolver, foi assinado à cerca de dez/doze anos e a 

verdade é que os responsáveis deste tipo de património dizem que não foi 

possível concluir o negócio que na altura foi proposto e essa é a realidade. O que 

é que fazem? Tiram de lá a GNR? Mandam-nos embora? O edifício é da câmara 

municipal, têm que tentar, o Senhor Secretário de Estado disse que iria ver como 

é que poderia fazer, nem que fosse um contrato a cinquenta ou cem anos, a 

setenta e cinco anos, a verdade é que o património da Praia de Odeceixe está 

degrado, está impróprio para utilizar e disse ao Senhor Secretário de Estado que 

se pudesse agravar o IMI para o máximo aquele edifício o faria. -------------------  

Que transmitiu ao Senhor Secretário de Estado que no dia que foi a Lisboa, havia 

no Concelho em termos de recurso de veículos apenas a moto quatro operacional 

em Odeceixe, o resto dos veículos não estavam operacionais, esta infelizmente é a 

realidade, este ano houve situações em que os bombeiros tiveram que ir buscar a 

patrulha da GNR, é muito preocupante e muito difícil, há Concelhos que têm 

oferecido veículos à GNR, no âmbitos da Terras do Infante ofereceram em 



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 28/02/2020 

 
 

14 

veículo à GNR para a escola segura, mas se o Estado não os consegue ouvir 

nalgumas situações têm que fazer algum jogo político para ver se são ouvidos. 

Espera que o quartel seja uma realidade, não sabe se será no próximo ano, mas 

espera que venha a ser uma realidade. ----------------------------------------------- 

Em relação à reunião com o Ministro do Ambiente mesma foi por causa da 

Resolução do Conselho de Ministros que houve em relação ao Perímetro de Rega 

do Mira, mas foi aproveitado para falar de outras situações, nomeadamente a 

convidar o Senhor Ministro para vir ao Vale da Telha, se vem resolver alguma 

coisa não sabe, mas às vezes vendo a realidade in loco pode ter mais alguma 

sensibilidade, foi pedido que os ajudasse a resolver a questão do Vale da Telha, 

porque se não for também uma vontade política, daqui a quarenta anos 

estaremos novamente a falar do Vale da Telha. ------------------------------------- 

Em relação à reunião na Procuradora Geral da República ia reticente de qual era 

reação que iria ter, a Senhora Procuradora Geral da República Adjunta que o 

recebeu foi sensível, é uma mulher que percebe de ordenamento do território e o 

que foi fazer foi sensibilizar e demonstrar qual é a dimensão do Vale da Telha 

num Concelho como Aljezur, porque acima de tudo, se a câmara não tiver 

tranquilidade e estiver fragilizada todos os dias com perguntas do Ministério 

Público mais difícil se torna a nossa missão. A Senhora Procuradora Geral da 

República Adjunta disse-lhe que o Ministério Público faz cumprir a lei e defende 

o Estado nas ações que são contra o Estado e ele disse à Senhora Procuradora 

Geral da República Adjunta que as autarquias também são Estado e o Estado 

tem ao longo dos anos muita responsabilidade na questão do Vale da Telha, não 

podemos esquecer isso, porque nalguns investimentos lá feitos (ETAR, 

abastecimento de água) houve dinheiro do Estado e dinheiro dos fundos 

comunitários, espera que possa ter sensibilizado alguma coisa para a questão do 

Vale da Telha. -------------------------------------------------------------------------- 

Que o Plano de Pormenor do Vale da Telha deu entrada na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional como diz na informação, está 

marcada a primeira reunião de concertação das entidades, se não se engana  no 

próximo dia doze de março, possivelmente não vai passar, mas vão ver como é 

que vai decorrer. ----------------------------------------------------------------------- 

Em relação às Águas do Algarve a situação do projeto que está a ser 

desenvolvido que é ligação do Rogil e do Carrascalinho à ETAR de Aljezur, o que 

o Administrador lhe transmitiu a si e ao Vereador António Carvalho foi que o 

projeto possivelmente estaria concluído em meados junho/julho e que é sua 

intenção assim tenha o projeto lançar o procedimento para concurso, esperando 

que essa possa ser uma obra lançada ainda este ano, que haja concorrentes, 

porque essa tem sido uma das dificuldades que existido e que possa ser a 

desativação da ETAR do Rogil. -------------------------------------------------------- 

Em relação à questão dos catorze lugares a admitir estão a cumprir o que está 

aprovado para o quadro de pessoal, haverão de arranjar lugar para pôr as 

pessoas, trabalho seguramente não faltará, porque as competências e as 

exigências que aí vêm e cada vez mais exigências que são acometidas às câmaras 

municipais vão ter que ter essa capacidade e porque há gente a sair e a pedir a 

reforma e é esse também o seu desafio. ---------------------------------------------- 

O Senhor Américo de Novais disse que há cerca de dois anos foi proposto 

aquisição de uma carrinha para apoio médico para se deslocar às localidades 

mais próximas para apoio comunitário, o que é que é feito disso? ----------------- 

O Senhor José Cavaco relação à Misericórdia e ao esforço que a câmara está a 

fazer para ajudá-los, os utentes da Misericórdia são quase todos naturais de 

Aljezur, o que não se passa nos Cuidados Continuados, o esforço que a câmara 
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está a fazer é para subsidiar pessoas que não são de cá, no princípio achou que 

havia uma duplicação em relação à Misericórdia e os Cuidados Continuados, 

havia uma lavandaria, havia pessoal, havia um refeitório e depois repete-se tudo 

num meio com pouca gente, ao lado, foi um desperdício de investimento. -------- 

O Senhor José Maria da Luz voltando à questão da Unidade de Cuidados 

Continuados disse que o Senhor Presidente da Câmara referiu um valor que o 

Estado paga por utente à Unidade, referia-se a que montante? -------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que as Unidades de Cuidados Continuados 

recebem por utente por dia sessenta e cinco euros se não está enganado, sendo 

que o que o aumento proposto para este ano é de trinta e oito cêntimos por 

utente, sendo que os utentes também pagarão consoante os seus rendimentos. -- 

O Senhor José Maria da Luz disse que tem um familiar há dois anos numa 

Unidade de Cuidados Continuados e paga quatrocentos euros por mês e a 

Segurança Social não paga esses montantes, paga muito menos. ------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que noutro tipo de Unidades que não de 

Média e Longa Duração os valores recebidos do Estado são maiores, nestes casos 

o que lhes é explicado e que nalguns casos estão ali a ser colocados doentes que 

deveriam estar num hospital. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que ouviu valores em que um doente 

numa cama de hospital custa por dia à volta de trezentos euros e o Estado 

utiliza os serviços dos Cuidados Continuados para poupar dinheiro, havendo 

muitos interesses no meio disso tudo. ------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que houve uma candidatura do seio da 

AMAL para aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde, que a viatura não 

poderia circular por não ter a homologação porque o peso e a potência que 

tinha não correspondiam à situação de poder circular. Esse problema felizmente 

está ultrapassado, veio há pouco tempo a homologação da viatura, faltando 

fazer uma reunião com a Administração Regional de Saúde para se planear a 

sua entrada em funcionamento. Estiveram mais de seis meses com a viatura em 

armazém e com o problema entre mãos que era a homologação da viatura, esse 

problema foi discutido várias vezes na AMAL e que a própria AMAL tinha 

decidido meter uma ação contra a empresa que forneceu a viaturas, mas depois 

veio homologação da viatura e esperam que seja para breve a sua entrada em 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------ 

Em relação ao que o Senhor José Cavaco diz, a Misericórdia é um lar de terceira 

idade, são serviços diferentes, a Unidade de Cuidados Continuados é um serviço 

mais específico e na altura quando surgiu a oportunidade da criação desta 

Unidade foi um desafio lançado à Misericórdia e esta na altura não quis abraçar 

o projeto e encontrou-se o parceiro na Casa da Criança, este é o panorama que 

se coloca que é um panorama preocupante, a câmara já investiu cerca de um 

milhão e meio de euros na Unidade. --------------------------------------------------  

O Senhor Carlos Vieira congratulou-se com a finalização da obra do parque 

verde na rua vinte e cinco de abril, julgando que faltam ainda algumas pequenas 

coisas, mas a passadeira parece-lhe que está um bocado mal localizada naquele 

sítio, mesmo à saída da curva. -------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a passadeira no projeto era para ser 

mais junto ao posto de turismo, depois houve uma alteração e que foi aprovada 

pelas Infraestruras de Portugal que é quem tem a competência da sinalética 

dentro da Estrada Nacional. ----------------------------------------------------------  

A obra está concluída e foi difícil, há ainda ali algumas coisas de pormenor que 

vão ser retificados e que não estavam previstas no projeto, estão a resolver o 
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estreitamento do passeio junto à casa do Senhor Lubélio que é para alargar o 

passeio e reperfilar a estrada e junto à Caixa Agrícola vão corrigir e alterar 

aquele estacionamento melhorando a situação do tráfego e dos peões. ----------- 

O Senhor José Duarte agradeceu ao Senhor Presidente da Câmara e ao Senhor 

Carlos Vieira, Presidente da Junta de Odeceixe, por lhe terem feito recordar 

alguma coisa sobre o parque verde da ribeira de Aljezur, perguntando sobre 

aquelas baias que estão num espaço onde não se pode estacionar, se é para levar 

algumas floreiras, por outro lado, frisando um defeito, foi pena não ser sido 

alargado o passeio do lado contrário, com tanto espaço e aquele passeio tão 

reduzido. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que as baias tinha a ver porque no projeto 

havia um molok (contentor enterrado) e isso foi retirado da obra, pôs-se um 

apoio para estacionamento de bicicletas, foram encomendados uns pinos para 

por em certos e determinado lugares porque não sabemos o que é vai acontecer 

apesar do espaço de estacionamento ser comprido, vão estacionar em cima da 

passagem dos peões. ------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao alargamento do passeio contrário disse não desistiu de um dia ter 

uma variante, sabem que é difícil, complexo, será sempre um assunto onde 

haverá divisões, não desistiu dessa situação. O ano passado numa reunião 

havida com o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Chefe de Gabinete do 

Senhor Ministro onde houve o compromisso que as Infraestruturas de Portugal 

viessem ao local para estudar, o desafio lançado às Infraestruturas de Portugal 

foi que estudassem independentemente de continuar a estudar uma variante, se 

estudasse a hipótese de na rua vinte e cinco de abril, Estrada Nacional, soluções 

que pudesse melhorar a circulação automóvel, mas também pudessem garantir o 

bem-estar e a segurança dos peões, há ali algumas possibilidades, mandaram-

lhes um pequeno esboço de uma possibilidade que vai ser estudada e será dada 

uma resposta. -------------------------------------------------------------------------- 

Adquiriram um terreno que era do Senhor João Pedro junto ao estacionamento 

junto às Finanças, conseguiram chegar também a acordo com ou outro terreno 

pertencente à Senhora Maria Emília que é a proprietária da Casa Cintra, vão 

aumentar substancialmente aquele estacionamento, têm condições para isso 

apesar deste segundo negócio não estar ainda realizado, irá permitir para olhar 

também para as questões daquele estacionamento que está ao longo dos bancos 

de uma maneira diferente e isso até poderá permitir um reperfilamento da via 

principal permitindo do outro lado corrigir ou se calhar aumentar o passeio, 

mas há que assegurar também algum estacionamento. Também na questão da 

negociação daquele terreno da Senhora Maria Emília pediu-lhe para pensar na 

possibilidade daquele terreno à entrada de Aljezur junto ao cruzamento para 

campo de futebol se haveria hipótese de chegar a algum acordo, que era 

interessante criar ali alguma bolsa de estacionamento e inclusive até alargar 

aquela entrada, vão ver se têm essa possibilidade e se têm essa capacidade de 

negociar nesse sentido, havendo também o problema daqueles dois prédios à 

entrada de Aljezur. -------------------------------------------------------------------- 

Dentro de poucos dias vão avançar a construção da ponte pedonal junto à 

ponte, já está a empresa encontrada e aí vai melhorar a circulação na ponte. 

Aquela passadeira pode estar um pouco em cima da curva, é verdade, mas tem 

também outra vantagem porque se não houver ali uma passadeira nas 

proximidades do futuro pontão haverá uma tendência para as pessoas 

atravessarem a estrada naquele sítio. ------------------------------------------------ 
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NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

ABONO DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO - CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS 

PARTICULARES E GESTÃO URBANÍSTICA: ----------------------------------------- 

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

reunião de vinte e seis de dezembro 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 a Chefe de Divisão de Obras Particulares e 

Gestão Urbanística estava em regime de substituição, mas há algum tempo que 

está na câmara, havendo um ponto a seguir que é a contratação de um Chefe de 

Divisão. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o regime de substituição prevê 

noventa dias, findo esse prazo têm que abrir o concurso efetivo, pode ser essa 

Senhora a concorrer ou outra pessoa nas condições que o caderno de concurso 

definir. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à questão o abono, a assembleia municipal tem-se sempre pronunciado 

sobre esta matéria quer nos outros Chefes de Divisão, quer no Diretor de 

Departamento, foi também na altura a própria assembleia a aprovar a proposta 

da câmara municipal desse abono de representação no valor de cento e noventa 

e quatro euros e oitenta cêntimos, o outro ponto tem a ver com a abertura do 

concurso que são obrigados por lei. --------------------------------------------------- 

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

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

Cavaco, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, de abono de 

despesas de representação - Chefe de Divisão de Obras Particulares e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------- 
  

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

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO, GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA DOIS MIL E VINTE: ----------  

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

reunião de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte, 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, os quais ficam 

arquivados em pasta própria. --------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que este ano há uma rúbrica nova que tem 

a ver com  a participação do IVA em que o Estado transfere para as autarquias 

uma parte do IVA, não estava previsto este valor de cento e quatro mil euros do 

IVA que é cobrado no território do Município em termos de eletricidade, gás, 

restauração e alojamento, as autarquias passam a ter mais esta receita, 

havendo algumas dúvidas nesta distribuição do seio da própria AMAL porque 

não parece que este seja um valor real. Depois houve do Orçamento de Estado 

cerca de trezentos mil euros que podem encaixar nesta primeira revisão. Depois 

houve também algumas rúbricas que tinham sido dotadas com algumas verbas 

que são também a anulação. Entre o deve o haver, têm cerca de trezentos e 

trinta e nove mil euros para o orçamento deste ano que é possível distribuir de 

imediato por algumas rúbricas. Dotaram a rúbrica do pontão pedonal junto à 

ponte e a aquisição de terrenos que vão ter de fazer. É uma oportunidade 

distribuir esta verba no início do ano e não estar à espera que o Orçamento seja 
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aprovado para fazerem a incorporação de saldo porque se pudessem ganhar dois 

ou três meses seria interessante e importante. -------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal, de primeira revisão ao Orçamento, 

Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de Investimentos para dois mil e 

vinte. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

COMPOSIÇÃO DO JÚRI PARA RECRUTAMENTO EM REGIME DE COMISSÃO 

DE SERVIÇO DE O CARGO DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE SEGUNDO GRAU - 

CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PARTICULARES E GESTÃO URBANÍSTICA: ----  

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

reunião de onze de fevereiro 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 segundo grau - Chefe 

de Divisão de Obras Particulares e Gestão Urbanística. ----------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  OOIITTOO 
FIXAÇÃO DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ELEITOS LOCAIS: -------  

O Senhor Presidente da Assembleia disse todos os eleitos têm um seguro de 

acidentes pessoais e a apólice em vigor vai terminar no fim de abril, o que se 

propõe à câmara municipal é a renovação do contrato a partir de um de maio 

com uma pequena atualização de valores, de acordo com a seguinte proposta: --- 

“SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ELEITOS LOCAIS-------------------------- 

Em conformidade com o disposto no artigo décimo-sétimo, da Lei número vinte e 

nove barra oitenta e sete, de trinta de junho, na sua atual redação, os Eleitos 

Locais têm direito a um seguro de acidentes pessoais, cujo valor é fixado pelo 

respetivo órgão. ------------------------------------------------------------------------  

Atendendo que o atual contrato de seguros termina a trinta de abril próximo, 

tornando-se necessário desenvolver novo procedimento por parte do Município, 

para vigorar a partir de um de maio do corrente ano. ------------------------------ 

Nestes termos, proponho que se mantenha a atual estrutura e os valores de 

seguro para os eleitos deste Órgão, como a seguir se indica: ----------------------- 

– Morte ou invalidez permanente - duzentos e dez mil euros; ---------------------- 

- Despesas de tratamento até - vinte e um mil euros; ------------------------------- 

- Incapacidade temporária - subsídio diário até - cento e quarenta euros; ------- 

- Despesas de funeral, até - três mil euros.” ------------------------------------------ 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aprovar o valor do 

seguro de acidentes pessoais dos eleitos locais. ---------------------------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  NNOOVVEE 
CRIAÇÃO DE COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO PLANO 

DIRECTOR MUNICIPAL: --------------------------------------------------------------  

Presente o e-mail do Senhor Johannes Schydlo, de dezanove de fevereiro de 

fevereiro de dois mil e vinte propondo que fosse criada uma Comissão de 

Acompanhamento para a revisão do Plano Diretor Municipal. --------------------- 
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O Senhor Presidente Assembleia disse que era importante a Mesa da Assembleia 

e a Comissão Permanente porque há alguns assuntos que têm de apresentar à 

assembleia, neste caso não teve hipótese de contatar com ninguém e em caso de 

dúvida dá sempre o benefício, porque qualquer um membro da assembleia pode 

propor à Mesa para que seja incluído na ordem de trabalhos um assunto que 

gostasse de ser discutido. -------------------------------------------------------------- 

Da leitura que faz do Regimento estas comissões temporárias, são úteis e 

necessárias, não têm existido, mas acha que é bom que nos vamos preparando 

para termos este tipo de comissões. Quando se cria uma comissão ela tem um 

limite de tempo que vai até à resolução do assunto que lhe deu origem. A dúvida 

que tem na criação desta comissão é se a vão criar para acompanhar um plano 

municipal que não está a ser feito, nem sabem quando vai ser feito. -------------- 

O Senhor Henrique Henriques propôs a retirada deste ponto visto o proponente 

não estar presente e também porque o Plano Diretor Municipal não está a ser 

executado, achando que não faz sentido criar esta comissão nesta altura. --------   

O Senhor Presidente da Câmara deixando uma nota de reflexão aos membros 

disse que o PDM é o documento mais importante de uma câmara municipal, não 

tenham dúvidas disso, o PDM de Aljezur é de mil novecentos e noventa e cinco 

1995, já devia ter sido revisto, teve pequenas revisões pontuais ao longo dos anos 

e está mais na altura de ser revisto. Há aqui duas ou três questões que são 

preocupações e não devem partir para revisão de um PDM de qualquer maneira, 

porque era fácil à câmara decidir isso, iniciar o processo, é possível que isso 

venha a acontecer dentro em breve, e é bem-vinda esta Comissão de 

Acompanhamento. Mas é preciso ter a noção que um PDM e nos PDM’s desta 

nova geração, se se pode dizer, eles vão ter que absorver uma série de planos de 

nível superior, nomeadamente o POOC e o Plano do Parque Natural que vão ter 

que passar a programa para depois poderem ser absorvidos pelos PDM’s, na sua 

opinião o Plano do Parque não devia passar a programa, devia de ser objeto de 

uma revisão, vão ver o que vai acontecer. O POOC supostamente foi iniciado o 

processo e tem um ano para ser concluído, já devia ter havido reuniões nesse 

sentido, internamente já fizeram algumas, o Plano do Parque não sabe quando e 

nem o que vai acontecer. --------------------------------------------------------------  

Um PDM deverá contar uma carta educativa, uma carta de habitação, a carta 

de risco de incêndio florestal, e vai ter que absorver mais alguns documentos, 

lembrando que há documentos que são importantes, mesmo que não sejam 

documentos vinculativos a particulares, mas podem fazer parte de um PDM e 

quanto mais esmiuçado, mais pormenor houver, quanto mais em termos técnicos 

houverem melhor a revisão do PDM se pode fazer, sendo que há a situação da 

Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional que têm erros crassos 

e que o Município está a ser penalizado, sendo estes dois documentos, planos de 

nível superior. Se se cingirem apenas à revisão no que se refere aos núcleos 

urbanos isso será uma aprovação da câmara e da assembleia, se for possível 

alterar algumas questões noutros planos de nível superior, isso já obrigará que 

os Ministérios com a tutela dessas áreas aprovem essas alterações, sendo que há 

um princípio que é do maior detalhe, que se nas questões que achamos que estão 

menos bem, há erros na questão do Plano do Parque que consigam provar 

tecnicamente que eles estão errados, o PDM pode fazer alterar também o Plano 

do Parque ou até outras situações, quer na REN, quer na RAN, por isso diz que 

este Plano deve ser ambicioso, deve ser feito com cuidado, deve-se encontrar uma 

boa equipa para fazê-lo e que dever ter um bom acompanhamento. --------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que teve a dúvida de irmos criar uma 

Comissão de Acompanhamento para uma coisa que não existe, tem todo o 
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interesse e o cabimento terem esta Comissão se tiverem a revisão do Plano a 

decorrer ou a iniciar. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação ao PDM quem decide 

iniciar a revisão é a câmara municipal, sendo que a lei dizia que ao fim de dez 

anos tinha que ser revisto, há poucos planos a serem revistos, porque nesta nova 

geração de planos vão absorver ter de absorver uma séria de coisas e se o Plano 

do Parque não for revisto e o Plano do POOC não for revisto, desculpem, vão 

absorver uma série de disparates e problemas, é preciso rever os planos que têm 

que ser revistos, uma revisão de um plano municipal custa cerca de duzentos mil 

euros, está em orçamento e vai continuar a estar e é intenção iniciar a revisão 

neste ano, mas tem receio que vão fazer uma plano que depois, passado uns 

tempos têm que revê-lo outra vez, pelo menos, nalgumas partes, podia dizer se 

assim entenderem os disparates que estão em REN e RAN e em Plano de Parque 

no nosso Concelho, não bate a bota com a perdigota, está errado e toda gente 

sabe disso e não tem havido a capacidade de ser alterado e é uma grande e boa 

oportunidade para fazê-lo, querem iniciá-lo a toda a hora, é fundamental e 

demorará e se quiserem ser ambiciosos e alterar algumas coisas que estão e que 

são importantes e que estão a penalizar-nos a todos, é bom que sejam 

ambiciosos e possam fazer um plano mais abrangente, mais capacitado para 

alterar algumas coisas e demora seguramente um ano e tal a dois anos fazer. --- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que esta comissão tem todo o 

cabimento, mas está fora de contexto, se estiverem de acordo podem ir ver quem 

são as pessoas que fazem parte da comissão, mas depois esta não é exequível, ter 

uma comissão que não funciona é melhor não ter, se não virem inconveniente 

retira esta proposta da ordem de trabalhos e comunica ao Senhor Joahnnes 

Schydlo que quando estiver em revisão ou nos apercebermos que que vai começar 

se crie a Comissão e aí sim fará todo o sentido. -------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse concordar com a proposta de retirada e acha que o 

principal argumento é que proponente não está cá para defendê-la, porque acha 

que a proposta tem que voltar a ser agendada, a menos que o proponente desista 

dela, agendada e discutida e depois podem chegar à conclusão que não é 

oportuna de momento. ---------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que quando vir uma proposta deste 

tipo, se não houver hipótese de reunir a Comissão Permanente, também temos 

telefones para depois vermos o que é que acham se este ou qualquer outro 

assunto der entrar na ordem de trabalhos. ------------------------------------------ 

O Senhor Vítor Vicente disse que Comissão Permanente é uma coisa e a proposta 

de um membro da assembleia é outra, a partir do momento que é proposta é 

aceite deve ser agendada e discutida, durante a discussão pode-se chegar à 

conclusão que não é de constituir de momento a Comissão, julga que a menos 

que o propoente desista, na próxima sessão terá de ser agendada, mesmo que 

seja concluir para depois concluir que não se vai constituir de momento a 

Comissão. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que não vão analisar o pedido porque o 

proponente não está presente, até pode ser que se para a próxima reunião a 

situação se mantivesse iria falar com ele e a apresentasse mais tarde. ------------ 

Como não se encontrava presente na sessão o propoente, foi o assunto retirado 

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

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, com exceção 

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

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte três horas e cinquenta e cinco minutos 

do dia vinte e oito de fevereiro 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 

_________________________________________ 

 

 


