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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, Maria Johannes Alexander 

Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José António Duarte, José Almeida 

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

Oliveira Cavaco, José Francisco da Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira 

e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Henrique Manuel Ramos Henriques, substituído por José Manuel dos Santos 

Marreiros 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Márcia Maria Pacheco Custódio Domingos 

                                                                 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, Maria de Fátima Gomes Abreu Neto 

da Silva, António José Monteiro Carvalho e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – 

Vereadores 
 

 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 

da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 

pelas vinte e uma horas e dez minutos 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Henrique Manuel Ramos 

Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur, o qual apresentou e-mail 

datado de vinte seis de junho de dois mil e vinte, informando a devida ausência 

do concelho, sendo substituído nos termos do artigo septuagésimo-oitavo  , da 

Lei cento e sessenta cinco barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, pelo Senhor José 

Manuel dos Santos Marreiros, Secretário da Junta de Freguesia de Aljezur, que 

depois de verificada a identidade e legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o 

seu lugar na assembleia. --------------------------------------------------------------- 
  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um ponto um - Aprovação 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 ----------------------------------- 

Por força da legislação em vigor, esta sessão irá realizar-se sem público. ----- 
TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------- 

Três ponto um - Apreciação da informação prestada pela Câmara Municipal 

relativa a atos praticados no âmbito da pandemia da doença do COVID-

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

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

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

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

de apoio financeiro à Freguesia de Bordeira, para pagamento dos encargos 

referentes à Bolsa de Voluntariado, atribuídas a pensionistas daquela Freguesia.  

Três ponto quatro - Ratificação da deliberação tomada pela Câmara Municipal, 

da segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 

económico de dois mil e vinte, por incorporação do saldo de gerência anterior. -- 

Três ponto cinco - Ratificação da deliberação tomada pela Câmara Municipal, de 

isenção de Taxas Municipais de Funerais Sociais realizados por iniciativa do 

INMLCF, I.P - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. ---------- 

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

de Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dezanove. -------------

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

de Contratos de Delegação de Competência e Apoios Financeiros com as Juntas 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

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

de alteração ao Mapa de Pessoal dois mil e vinte. ----------------------------------- 

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

de alteração do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais. ----------- 

Três ponto dez - Moção “Pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde”, apresentada 

pela CDU - Coligação Democrática Unitária. ---------------------------------------- 

 

 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que a Assembleia Municipal deveria 

manifestar um reconhecimento pelo trabalho que tem sido feito, quer pelo 

Município, quer por outras entidades na resposta dada à pandemia do COVID, 

tendo apresentado o seguinte documento em nome da Mesa da Assembleia 

Municipal: ------------------------------------------------------------------------------ 
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“Queremos manifestar nesta Assembleia Municipal, o reconhecimento e sincero 

agradecimento aos Aljezurenses que, com muita responsabilidade, sentido 

coletivo e sacrifício individual, deram uma resposta sem precedentes aos desafios 

destes meses de Pandemia do COVID dezanove. Todos aqueles que respeitaram as 

medidas de confinamento, todos aqueles com coragem e dedicação enfrentaram 

o dia-a-dia de trabalho, de receios, mas acima de tudo com uma grande 

preocupação para com o próximo, nas mais variadas situações. -------------------  

Os Aljezurense e aqueles que optaram por viver no nosso concelho, deram provas 

de uma maturidade, do que é a responsabilidade da vida em sociedade, perante 

um dos maiores desafios da história da Humanidade. Aos funcionários das 

varias instituições publicas e privadas, ao mundo associativo, aos voluntários de 

varias iniciativas, aos nossos estudantes, professores e suas famílias, aos 

empresários e seus trabalhadores nas mais variadas atividades, aos pescadores e 

aos agricultores, aos profissionais de saúde, dos Bombeiros, das autoridades de 

segurança, à sociedade civil no seu conjunto, um reconhecimento de gratidão e 

ao mesmo tempo de esperança para enfrentar os tempos difíceis que ainda estão 

por passar. ------------------------------------------------------------------------------  

Uma palavra também de sincero agradecimento a todos os trabalhadores do 

Município de Aljezur e das Juntas de Freguesias, muito em especial aqueles que 

asseguraram o funcionamento dos serviços essenciais. -----------------------------  

Nesta nova etapa, em que o país iniciou e reativou, faseadamente o 

descofinamento, permitindo o voltar a mais vida económica e mais vida social, 

agora e mais que nunca, responsabilidade, confiança, tolerância, são obrigações 

de todos. --------------------------------------------------------------------------------  

Um bem hajam a todas e todos, coragem e determinação, ao povo Aljezurense.” - 

A assembleia municipal decidiu por unanimidade, manifestar este 

reconhecimento às entidades referidas. ---------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente informou o falecimento do Senhor Júlio Martins Costa, 

que foi Vereador neste Município no primeiro mandato autárquico eleito 

democraticamente, que ocorreu no dia dois de junho, propondo que a assembleia 

municipal manifestasse um voto de pesar pelo seu falecimento e um minuto de 

silêncio. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, introduzir no período da 

ordem do dia, o voto de pesar pelo falecimento do Senhor Júlio Martins Costa. -- 

O Senhor José Duarte informou que no dia vinte e dois deste mês faleceu o 

Senhor José Maria Fonseca, natural e residente Aljezur, que para além de outras 

funções que exerceu, foi também funcionário da câmara municipal, foi bombeiro 

voluntário em Aljezur e também membro desta assembleia durante alguns 

mandatos, propondo que esta assembleia hoje aprove também um voto de pesar 

pelo seu falecimento. ------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, introduzir no período da 

ordem do dia, o voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Maria Fonseca. -- 

 

 

Com a introdução de novo ponto, o período da ordem do dia passou a ser o 

seguinte: -------------------------------------------------------------------------------- 

Três ponto um - Voto de pesar pelo falecimento dos Senhores Júlio Martins 

Costa e José Maria Fonseca. ----------------------------------------------------------- 

Três ponto dois - Apreciação da informação prestada pela Câmara Municipal 

relativa a atos praticados no âmbito da pandemia da doença do COVID-

dezanove. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Três ponto três - Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da 

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

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

Municipal, de apoio financeiro à Freguesia de Bordeira, para pagamento dos 

encargos referentes à Bolsa de Voluntariado, atribuídas a pensionistas daquela 

Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------  

Três ponto cinco - Ratificação da deliberação tomada pela Câmara Municipal, 

da segunda Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano 

económico de dois mil e vinte, por incorporação do saldo de gerência anterior. -- 

Três ponto seis - Ratificação da deliberação tomada pela Câmara Municipal, de 

isenção de Taxas Municipais de Funerais Sociais realizados por iniciativa do 

INMLCF, I.P - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. ---------- 

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

de Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dezanove. -------------

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

de Contratos de Delegação de Competência e Apoios Financeiros com as Juntas 

de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

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

de alteração ao Mapa de Pessoal dois mil e vinte. ----------------------------------- 

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

de alteração do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais. ----------- 

Três ponto onze – Moção “Pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde”, 

apresentada pela CDU - Coligação Democrática Unitária. ------------------------- 

 

 

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 oito de fevereiro 

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 Johannes 

Schydlo e José Manuel dos Santos Marreiros, 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 Gabinete do Primeiro-Ministro, ofício número dois mil cento e trinta, de 

onze de março de dois mil e vinte, acusado a receção da moção “Pelo Hospital 

Central do Algarve” e que a mesma foi reencaminhada para o Gabinete da 

Ministra da Saúde. ---------------------------------------------------------------------

– de Comissão de Saúde da Assembleia da República, e-mail de doze de março de 

dois mil e vinte, acusando a receção da moção “Pelo Hospital Central do Algarve” 

e que a mesma foi reencaminhada para os deputados da Comissão. ---------------

– de Casa Civil do Presidente da república, ofício número três mil setecentos e 

cinquenta e oito, de dezasseis de abril de dois mil e vinte, acusando a receção da 

moção “Pelo Hospital Central do Algarve”. ------------------------------------------- 

– de Partnerschaftskomitee Kürnach e. V., carta de nove de abril de dois mil e 

vinte, Informando que o atual Presidente da Câmara foi eleito Administrador do 
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Distrito e que foi eleito um novo Presidente da Câmara e que o mesmo irá 

continuar a apoiar a geminação. ----------------------------------------------------- 
 

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

Não se verificou qualquer intervenção por parte dos membros. -------------------- 
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Tendo em atenção a legislação em vigor sobre a pandemia do COVID e não 

estando reunidas as condições necessárias, esta sessão não teve a presença de 

público. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DOS SENHORES JÚLIO MARTINS 

COSTA E JOSÉ MARIA FONSECA: ---------------------------------------------------- 

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

Martins Costa, foi o mesmo aprovado por unanimidade, tendo sido efetuado 

em minuto de silêncio. -------------------------------------------------------------- 

➢ Submetido à votação, o voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Maria 

Fonseca, foi o mesmo aprovado por unanimidade, tendo sido efetuado em 

minuto de silêncio. ------------------------------------------------------------------ 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA PELA CÂMARA MUNICIPAL 

RELATIVA A ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA DOENÇA DO 

COVID-19: ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que a Assembleia Municipal tem 

determinados poderes de fiscalização e os Municípios têm em muitas situações 

de prestar informação à assembleia municipal, a Lei seis barra dois mil e vinte, 

de dez de abril, aditada pela Lei doze barra dois mil e  vinte, de sete de maio, 

transferiu para os Presidentes de Câmara autonomia no sentido destes poderem 

fazer algumas atividades que fora desta situação excecional teriam de ser 

aprovadas pela assembleia municipal e que até trinta de junho a câmara teria 

que informar a assembleia municipal. ------------------------------------------------ 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação prestada pela 

câmara municipal relativa a atos praticados no âmbito da capacidade de 

resposta à pandemia da doença do COVID-dezanove (número três do artigo 

quatro da Lei número seis barra dois mil e vinte, de dez de abril e do aditamento 

à mesma Lei pelo o artigo sétimo traço B da Lei número doze barra dois mil e 

vinte, de sete de maio). ----------------------------------------------------------------- 
  

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
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 manifestou a satisfação por ver a adjudicação da ponte 

pedonal na ribeira de Aljezur, obra que há muito considera como fundamental 

para a segurança de quem tem por lá transitar, quer em termos pedonais ou 

rodoviários. -----------------------------------------------------------------------------  

A informação disponibilizada sobre o COVID também é bastante, fica satisfeito e 

acha que fez sentido, já a vinte e oito de fevereiro ter manifestado alguma 
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preocupação naquilo que a Câmara Municipal estava a pensar fazer sobre essa 

matéria, naturalmente nem tudo será perfeito, mas naturalmente a satisfação 

de termos o Concelho, por enquanto, e assim esperemos que possamos continuar 

sem casos positivos registados. --------------------------------------------------------  

Nota-se como é óbvio que estamos em período excecional e algumas dificuldades, 

nomeadamente no Mercado Municipal, tem ouvido alguns reparos sobre entrar 

e sair pela mesma porta podendo haver eventualmente alguma porta lateral que 

pudesse servir de saída, um pormenor que com certeza o Senhor Presidente da 

Câmara estará atento e que não deixará de acompanhar e encontrar as 

melhores soluções. --------------------------------------------------------------------- 

Sobre os mercados mensais que não têm acontecido no Concelho, não está a 

defender que aconteçam, sabendo que é possível que eles se realizem, 

perguntando se não se têm realizado, se é por deliberação da Câmara. ----------- 

O Senhor José Marreiros demonstrou desagrado em relação às obras que 

apareceram há pouco tempo na Freguesia de Aljezur e pensa que nas outras 

Freguesias, que não são mais do que valas para impedir que veículos circulem 

junto às falésias e muito bem, porque eles não devem lá circular, está 

completamente de acordo com isso, no entanto, pensa que a formula utilizada já 

está muito desajustada e pensa que para os dias hoje não faz qualquer sentido. 

Tem conhecimento que pensa não estar errado, não sabendo quem foi o 

engenheiro ou o arquiteto das obras, acha que elas são muitas, mas pensa que 

são com a colaboração do Município com máquinas e com os manobradores, 

perguntando ao Senhor Presidente da Câmara se consegue esclarecer sobre o 

assunto. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor José Cavaco referindo-se às obras de acesso à Praia de Odeceixe por se 

prever que vão demorar três meses e começaram há poucos dias, por conseguinte 

vai ocupar todo o verão, num estrangulamento que não seria aconselhável numa 

altura destas. Por outro lado, já conheceu muitas obras lá, aquilo é mais uma 

continuação e não é uma resolução. Aquilo não se resolve sem um corte naquela 

encosta, é uma coisa barata, podia-se facilmente e certamente não haverá uma 

oposição dos donos dos terrenos e é uma pena que se perca esta oportunidade 

para não fazer uma obra definitiva, porque era bom que os automóveis 

conseguisse estacionar em espinha, que os peões tivessem um espaço suficiente o 

que era possível e para resolver de uma vez por todas aquele assunto. ------------ 

Sobre o pontão da ribeira do Areeiro, é histórico, já há cerca de cinquenta anos 

que se fala no mesmo assunto, é uma coisa tão simples e que parece que agora se 

vai fazer, mas numa altura em que se fala tanto em ecovias e ciclovias era bom 

que se circulasse facilmente de Aljezur até ao pavilhão desportivo e às piscinas 

sem perigo de alguém ser atropelado, era bom que esta ligação de tornasse 

numa ligação normal e que quem quisesse ir lá não tivesse que ir de automóvel. - 

O Senhor José Duarte referindo-se à Estratégia Local de Habitação onde é 

referido que a Câmara Municipal dispõe de dois terrenos um em Aljezur e outro 

no Rogil, perguntado se um destes terrenos é o atual parque de feiras no Rogil 

ou se não está prevista a sua utilização para construção. -------------------------- 

Em relação às faixas de gestão de combustível, se os proprietários são obrigados 

a fazer até trinta e um de maio e os organismos públicos podem fazer durante 

todo o verão, ainda bem que fazem, se o não fizessem era pior. -------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse há um ano atrás perguntou quando iria ser 

colocada a placa informativa com as empresas questão instaladas no Parque 

Industrial, gostando de saber se existe um plano para a sua colocação. ----------- 

Falou com um guarda da GNR de Aljezur que lhe disse que sente falta de um 

regulamento para os parques e jardins em termos de detritos dos cães, porque as 
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pessoas vão para lá com os cães e deixam tudo sujo e ninguém se preocupa, mas 

a GNR não pode atuar, nem autuar por causa da falta de um regulamento. ------ 

Existe muito lixo e há sítios onde estão depósitos para o lixo e agora aparecem 

placas a proibir a deposição de lixo ao ar livre, o que acha bem, mas acha que 

deviam também informar que esse lixo pode ser depositado na Zona Industrial 

da Feiteirinha. Como vivemos numa época em que os recursos se tornam cada 

vez mais escassos devíamos reutilizar o não necessitamos e que outros 

necessitam, encontrando um local onde se pudesse colocar as coisas que podem 

ser reutilizadas, servindo para todos e diminuía o lixo. ----------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que neste momento este é o maior desafio 

que vivemos nas nossas vidas e em sociedade com esta questão da pandemia, tem 

sido uma experiência por boas e por más razões, se calhar mais más do que boas, 

mas desde que isto aconteceu, o esforço coletivo de todos tem sido notável, 

principalmente em Aljezur e falará apenas em Aljezur nessa situação. ------------  

Em relação à construção do pontão, o mesmo está adjudicado, está em obra, se 

perguntarem se é a melhor altura, é a altura possível, vai ser uma obra 

importante para Aljezur, para a segurança das pessoas e para a fluidez do 

trânsito. -------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao COVID ele está em força, as medidas tomadas foram as possíveis, a 

legislação foi mais que muita, saía todos dias, tentaram acompanhar de alguma 

maneira dentro das possibilidades todas estas questões, foram momentos 

complexos, difíceis, mas de muita colaboração entre todas as entidades. ---------- 

No mercado do agricultor no início foi mais complicado, depois melhorou-se, no 

Mercado Municipal tem muita gente e terão de se melhorar algumas coisas para 

permitir mais fluidez e até outra circulação, as condições do mercado do 

agricultor são outras, têm outra amplitude, têm outra capacidade absorver 

pessoas e até fluírem, vão ver o que é que podem melhorar nessas questões. ------ 

Quando ao desagrado pelas obras das valas junto às falésias, podia-se estar aqui  

a discutir esta questão de como as rulotes, as carrinhas irem para as falésias, 

seguramente há outras maneiras de o fazer, o mais importante a fazer era a 

consciência de cada um, há cerca de um ano atrás a Região de Turismo e o ICNF 

em que ele o Vereador António estiverem numa reunião para ver alguns 

trabalhos para tentar delimitar o acesso nalgumas zonas. O acesso limitado tem 

dois propósitos, é acima de tudo proteger as próprias pessoas e tentar que não 

haja abusos. O plano de ação que existia e que existe não será só fazer essas 

valas, tem outras coisas a reboque, nomeadamente colocar pedras, paliçadas, 

pórticos e sinalética, até porque este ano vamos assistir ao boom do aluguer de 

autocaravanas e desse tipo de viaturas foi imenso, seguramente vamos assistir a 

uma invasão, que por um lado pode ser interessante, mas por outro trás uma 

série de preocupações e gostariam de poder regrar esta questão das 

autocaravanas, não está a dizer com isto que está a impedi-las de vir para cá, é 

criar situações que permitissem ordenar todas estas questões. Estas valas têm o 

problema de impedir outros acessos por outras pessoas, terão que analisar essa 

situação. Que dentro em breve está para abrir o parque de autocaravanas entre 

o Tramelo e o Espinhaço de Cão que é uma infraestrutura e um equipamento 

importante e depois há que exigir às entidades policiais e não só que atuem para 

que o negócio daquele Senhor possa florir e ter sucesso, não é suficiente, é para 

cerca de quarenta autocaravanas, mas é um princípio. ----------------------------- 

A obra a decorrer na Praia de Odeceixe não resolve a questão, resolve em parte, 

embeleza e compreende quando o Senhor José Cavaco diz que do outro lado da 

estrada se fosse possível rasgar um bocado e ganhar ali algum espaço, isso não 

está fora de questão, os terrenos são particulares e têm que ser falados e 
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seguramente não tem dúvida que trará mais segurança e melhores condições 

para a zona da Praia de Odeceixe, poderá ser encarado como uma segunda fase 

da obra. A obra começou agora, era para ter começado em abril e devido a esta 

questão da pandemia não foi possível, por duas razões, por a questão da 

pandemia em si e começa agora, mesmo que sendo um esforço financeiro total 

da Câmara no seu todo em termos de investimento, a POLIS vai ser extinta no 

final do ano e havia um limite para começarem obras novas e a obra teve de 

começar porque senão já não seria feita. --------------------------------------------- 

O pontão o Areeiro está há uma série de anos para ter uma solução, já esteve 

para começar a obra, chegou a haver um espaço arrendado pelas 

Infraestruturas de Portugal para colocarem o estaleiro, só que ainda não foi 

possível avançar. Teve a semana passada a visita do Diretor Regional da 

Infraestruturas de Portugal e ele não sabe como é que está o processo, tinha 

feito uma comunicação quando esteve cá o Vice-Presidente da Infraestruturas de 

Portugal e falaram nisso e com acidente que houve o muro está partido, não 

sabe quando é que começarão. -------------------------------------------------------- 

Houve em tempos a intensão de se poder criar um circuito até à zona desportiva, 

há um caminho por trás da fábrica da pedra que vai dar há zona do pavilhão e 

era isso que estava pensado há uns anos, mas para fazer a intervenção era 

necessário fazer uma pequena ponte e na altura a entidade responsável pela 

água que neste momento é a APA  obrigava a um estudo, compreende que era 

boa ideia seguir ao longo da estrada, uma ciclovia ou ecovia, vão ver. ------------ 

A questão da Estratégia Local de Habitação tem a ver com a possibilidade de 

poderem concorrer a alguns fundos do IRHU e não só, esta estratégia vai levar à 

necessidade de fazer uma carta específica sobre a habitação que vai ser também 

depois incorporada no PDM. O terreno que estão a falar no Rogil é um terreno 

que a Câmara tem nas traseiras da padaria da Anabela Claro, que permitirá 

criar um loteamento, não é muito grande, mas dá para fazer alguns lotes e em 

Aljezur é o terreno que não está loteado, é aquele que fica entre a Rua do 

Bombeiros e a Rua D. Manuel I, onde já houve um estudo prévio para aquela 

zona de um loteamento. Também falaram na questão de intervenção nas casas e 

algumas já em ruína na zona histórica de Aljezur, entregaram ao IHRU e a uma 

Fundação que o Estado tem para ver da possibilidade de alguns apoios para a 

reconstrução dessas casas, só conseguirão alguns apoios com este documento 

aprovado, que é um documento que vai definir quais são a linhas mestras em 

termos de habitação, seja ela autoconstrução, arrendar ou outra, sem este 

documento há questões que estão impedidos de poder concorrer. ------------------ 

Nos trabalhos de gestão e de limpeza há duas empreitadas que estão a decorrer 

no âmbito das Terras do Infante, uma com novecentos hectares entre os três 

concelhos em que a maioria da intervenção é feita no de Aljezur e outra 

empreitada que tinha já decorrido, mas depois a empresa saiu e teve que se 

lançar novo concurso. Estão a fazer trabalhos na zona da Cerca. Gostaria de ter 

feito mais cedo, os proprietários também têm os seus timings, mas os Municípios 

também têm, mas acima de tudo os Municípios são obrigados o cumprir o que 

estiver do Plano Municipal de Defesa da Floresta, umas faixas nos caminhos e 

eles estão determinados nesse Plano e também as faixas de proteção ao 

aglomerados urbanos, a partir daí a responsabilidade de outro tipo de faixas 

não cabe aos Municípios, mas se os Municípios não as fizeram, seguramente 

mais ninguém as faz. Assim como os Municípios têm essa responsabilidade, as 

Infraestruturas de Portugal também as têm, a EDP também a tem e entre outras 

entidades. A dificuldade neste momento e não é só de agora e da questão do 

COVID, a dificuldade que há neste tipo de trabalhos tem sido imensa com esta 
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necessidade e obrigação de fazer limpezas, a dificuldade tem sido encontrar 

empresas e muitas vezes empresas capazes para responderem. A empresa que 

ganhou a empreitada das Terras do Infante era um empresa de construção civil 

que acabou por adaptar-se à limpeza da mata, mas depois de confrontada com 

os trabalhos acabou por sair da empreitada porque não tinha condições de o 

fazer e receia que nas próximas empreitadas no seio das Terras do Infante se não 

irão a ter alguns problemas desta situação. ----------------------------------------- 

Que no próximo dia trinta o Senhor Ministro do Ambiente e das Alterações 

Climatéricas vem visitar a zona onde ocorreu o incêndio e existem algumas 

matérias para lhe colocar em termos de dificuldades que é as candidaturas que 

estão a decorrer no âmbito da rede primária que está a ser feita, uma delas é de 

mais de um milhão de euros e se não houver candidatura é o esforço ainda 

maior por parte das Câmaras para fazer esses trabalhos. -------------------------- 

Em relação à colocação da placa informativa das empresas instaladas na Zona 

Industrial há esse compromisso com as empresas, houve uma reunião antes do 

COVID em que isso foi acordado, estão a trabalhar nisso, vão esperar que se 

coloque lá as placas que também é importante. ------------------------------------- 

Não é preciso haver um regulamento dos jardins para que a autoridade possa 

atuar num âmbito do que é o dejeto dos cães, há lei específica para isso, a Junta 

de Freguesia de Aljezur tem umas placas com uns dispensadores com sacos que 

as pessoas que têm os cães recolham os seus dejetos, se o não fizerem podem ser 

penalizados e GNR pode atuar, isso está definido por Lei e a GNR tem toda a 

legitimidade e obrigação de o fazer, não é por não haver regulamento. ----------- 

Quanto aos lixos e resíduos pode haver alguma falta de informação para levar 

para a ZIF, mas por um lado vão melhorando alguma coisa em termos da 

recolha, têm feito um esforço grande, a própria ALGAR com algumas 

dificuldades também o fez ao colocar mais contentores de reciclagem, mas 

também por vezes existem algumas situações de abuso nesta matéria. ----------- 

A questão reciclagem e reutilização de utensílios que deixamos de ter necessidade 

e que podem ser para outros, isso é uma questão da organização da sociedade 

civil, é desafio para a sociedade civil para que isso possa acontecer. --------------- 

O Senhor Carlos Vieira disse que no seguimento do que o Senhor Johannes 

Schydlo havia referido sobre os detritos, na sua Freguesia julga que nas outras 

deve ser a mesma coisa, acha que devem reforçar isso, principalmente os detritos 

que as pequenas obras deixam, as pessoas não têm consciência e vão deixar os 

detritos junto dos contentores nas ilhas que existem, há bem pouco tempo 

resolveram em conjunto com a Câmara Municipal retirar uma dessas ilhas junto 

à escola primária porque já parecia uma lixeira a céu aberto, foi resolvido 

retirá-la de lá, mas passados dois dias as pessoas já estavam a lá a colocar coisas 

ao lado dos contentores mesmo não estando lá a ilha. Acha que deviam de fazer 

algo para reforçar isso, acha que devir ser por parte do Município, que devia de 

ser feita também uma ação junto dos restaurantes porque tem conhecimento 

que na sua Freguesia já uma vez o fizeram e julga que não serviu de nada, 

porque o continuam fazer e se calhar está na altura de voltar a fazer o mesmo e 

indicar-lhes onde eles devem ir depositar os detritos do dia, os reciclados, porque 

tem conhecimento que junto à casa do Primeiro-Secretário da Assembleia 

Municipal que tem um contentor onde se deve colocar lixo doméstico e que os 

restaurantes foram depositar tudo aquilo que é o lixo de um dia de trabalho, 

depois as pessoas que têm dificuldade em se movimentar encontram o contentor 

cheio e colocam o lixo no chão e chega a uma altura que as pessoas vêm um saco 

num chão e não se dão ao trabalho de ver se o contentor está cheio ou não. -----  
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Sabe que o Município tem feito um esforço enorme para resolver o problema do 

lixo, mas julga que ainda estamos um bocadinho longe de o conseguir, não está 

a falar do lixo doméstico, mas tudo o que são detritos, como por exemplo as 

pessoas nos quintais têm uma hortinha e em vez de queimar os sobrantes, 

depositam junto aos contentores e depois aquilo é uma bola de neve, uma  

pessoa vê e volta a colocar, mesmo com a colocação de placas a dizer que é 

proibido e que há uma coima, pois é mesmo debaixo da placa que vão colocar 

esse tipo de lixo, acha que devemos de fazer um esforço para tentar resolver este 

tipo de problemas, a seu ver é um dos problemas que temos no Concelho e acha 

que é aquilo onde devemos melhorar mais e melhor. -------------------------------- 

O Senhor José Francisco Estevão disse que estava previsto na estrada municipal 

duzentos e sessenta e oito onde no ano passado foi feita uma intervenção, num 

troço que terminou a seguir à Bordeira num local que é o Vale da Vinha a 

caminho do Vale da Fonte, o troço que até ao limite com o Concelho da Vila do 

Bispo tem ali uma zona com arvoredo junto às bermas e aquelas árvores que 

deviam estar espaçadas, se estará prevista alguma coisa para este ano, se não 

for para o ano há que fazer uma intervenção porque é extremamente necessário.  

Referindo-se ao incêndio que se iniciou na Vilarinha, manifestou a sua 

preocupação com os caminhos rurais, havendo uma rede extensa desses 

caminhos na Freguesia de Bordeira, de tentar quanto possível reparar os que 

estão danificados, apesar do reforço de verbas para a Freguesia de Bordeira para 

a reparação de caminhos, há alguns que estão extremamente degradados e a 

junta não tem equipamento capaz de conseguir de acorrer a esses, deixando a 

sugestão de quando fosse possível dentro das possibilidades do Município enviar 

algumas máquinas, se há um incêndio dificultam a passagem das viaturas para 

um ataque mais eficiente ao mesmo. ------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que das palavras do Senhor Carlos Vieira o 

que depreende é que temos que nos educar mais, porque se pensarmos aos anos 

que se faz reciclagem, da quantidade de contentores para a reciclagem que estão 

espalhados no Concelho, podemos dizer que queremos mais, mas se pensarmos 

nos pontos de reciclagem existentes, os quilómetros todos que são feitos, os 

contentores vazios e o lixo fora, acha que o Município tem a obrigação e é uma 

responsabilidade sua melhorar, mas não há nada que resista se nós enquanto 

cidadãos também não fizermos a nossa parte. Reconhece questão dos bioresíduos 

em que há uma legislação própria para isso e os Municípios também estão num 

desafio grande que é a questão dos bioresíduos que fazemos nas nossas cozinhas 

e terão de ter um destino final próprio. Há a questão dos monos e tralhas que 

põem lá e depois há a questão das pequenas obras, a legislação é bem clara 

nesta situação e se os resíduos não forem para o sítio certo quem paga fatura 

somos todos nós, os verdes se forem colocados no sítio certo é de uma maneira se 

não forem é de outra, as pequenas obras que se fala, se os entulhos forem para 

junto do contentor quando são recolhidos quem paga somos todos nós, há-de 

haver que ganha com isso, porque vão pagar trinta/quarenta euros por 

tonelada. Tem sido feito um esforço pelo Município e também pelas Juntas de 

Freguesia, foi mais vez contratados serviços para recolha do lixo para libertar 

algumas equipas para ver se procedem melhor à recolha desse tipo de resíduos, a 

empresa vai começar a partir de um de julho, com um gasto de setenta mil euros 

nesse serviço, foi também adquirida uma nova viatura, nunca é suficiente, os 

resíduos têm-se mantido, há alturas que a coisa está bem, mas depois tem 

havido uma série de situações. Compreende das dificuldades que as pessoas 

possam ter para transportar para certo e determinado sítio, se as tais coimas 
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acontecerem se calhar também ajudam a disciplinar um bocadinho essas 

situações. ------------------------------------------------------------------------------- 

Na estrada duzentos e sessenta e oito o ano passado fizeram uma parte 

substancial, este ano não foi possível fazer porque a intensão era chegar à 

extrema do Concelho, também foi feito um esforço com as Juntas de Freguesia 

que foi dotá-las com equipamentos para a limpeza dos caminhos rurais, também 

sabe qual é a dificuldade, é muitas vezes terem o equipamento e não terem 

recursos humanos, todos ao anos há caminhos que são limpos em termos da 

bermas três e quatro vezes por ano e às vezes até mais, as coisas atrasaram-se 

todas em relação a um calendário que estava estipulado e há que recuperar. ----- 

Os caminhos rurais na Freguesia de Bordeira não são diferentes dos caminhos 

rurais das outras Freguesias, o Concelho tem uma extensa rede de caminhos, 

estiveram dois meses sem trabalhar nessa área e isso atrasou algumas coisas, 

poderia não estar tudo resolvido, mas estaria um bocadinho melhor. ------------- 
 

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

APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE BORDEIRA, PARA PAGAMENTO DOS 

ENCARGOS REFERENTES À BOLSA DE VOLUNTARIADO, ATRIBUÍDAS A 

PENSIONISTAS DAQUELA FREGUESIA: --------------------------------------------- 

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

reunião de vinte e seis 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 apoio financeiro à Freguesia de Bordeira, para 

pagamento dos encargos referentes à Bolsa de Voluntariado, atribuídas a 

pensionistas daquela Freguesia.------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, DA 

SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DO 

ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E VINTE, POR INCORPORAÇÃO DO SALDO 

DE GERÊNCIA ANTERIOR: ------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e oito de abril de dois mil e vinte, que acompanhada o respetivo 

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

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

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

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

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros Vítor Vicente e 

José Cavaco, ratificar a deliberação tomada pela Câmara Municipal, da segunda 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano do ano económico de dois 

mil e vinte, por incorporação do saldo de gerência anterior nos termos do artigo 

três traço A aditado à Lei número um traço A barra dois mil e vinte, de dezanove 

de março, aditado pela Lei número quatro traço B barra dois mil e vinte, de seis 

de abril. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  SSEEIISS 
RATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO TOMADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

ISENÇÃO DE TAXAS MUNICIPAIS DE FUNERAIS SOCIAIS REALIZADOS POR 
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INICIATIVA DO INMLCF, I.P - INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL E 

CIÊNCIAS FORENSES: ----------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e oito de abril 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, ratificar a deliberação tomada pela 
Câmara Municipal, de isenção de taxas municipais de funerais sociais 

realizados por iniciativa do INMLCF, I.P - Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses. ---------------------------------------------------------------------- 
 

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE: ----------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte três de junho 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, a qual fica 

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

O Presidente da Assembleia disse que face a esta situação da pandemia a Lei 

permitiu que os assuntos obrigatórios a tratar na sessão de abril, 

nomeadamente a aprovação das contas de dois mil e dezanove e da sua entrega 

ao Tribunal de Contas até ao fim do mês de abril,  fosse transferida a 

possibilidade de fazer a sessão de abril  até ao dia trinta de junho, este “atraso” 

está protegido pelas Leis seis e doze de dois mil e vinte, que justifica a 

transferência para serem aprovados até ao fim do mês de junho. ------------------ 

O Senhor Vítor Vicente disse que parece que o IMT foi simpático para connosco, 

os encargos com o pessoal de alguma forma acabaram por absorver essa 

simpatia, esperando-se que como os encargos com pessoal são encargos fixos, o 

IMT continue a ser simpático em anos futuros para que as coisas corram bem em 

termos de equilíbrio financeiro. Posto isto dizer que o documento está com 

certeza tecnicamente bem feito, mas não é analisando aqueles quadros que estão 

com total tranquilidade para vir aqui afirmar que ele está completamente 

correto, crê que sim, que está seguramente, mas não tendo a possibilidade de o 

garantir em absoluto, vai ficar-se pela abstenção. ---------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou: ------------------------------------------------------ 

➢ Aprovar por maioria, com a abstenção dos membros Vítor Vicente e José 

Cavaco, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, da Prestação de 

Contas e Relatório de Gestão de dois mil e dezanove. ------------------------------  

➢ Aprovar por unanimidade, de acordo com o estipulado no ponto dois ponto 

sete ponto três do POCAL que, a aplicação do Resultado Liquido do Exercício, 

cujo valor é de quinhentos e setenta  e dois mil setecentos e sessenta e quatro 

euros e quarenta e três cêntimos como a seguir se indica: ----------------

Constituição de reservas legais no valor de vinte e oito mil seiscentos e trinta e 

oito euros e vinte e dois cêntimos e que o valor restante, de quinhentos e 

quarenta e quatro mil cento e vinte e seis euros e vinte e um cêntimos,  seja 

transferido para a Conta de Resultados Transitados. ----------------------------- 

A assembleia municipal tomou ainda conhecimento da Declaração emitida nos 

termos do artigo décimo quinto, da Lei número oito barra dois mil e doze, de 
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vinte e um de fevereiro, alterada Lei número vinte e dois barra dois mil e quinze, 

de dezassete de março (Declaração dos compromissos plurianuais, pagamentos e 

recebimentos em atraso), assim como do parecer do Revisor Oficial de Contas do 

Município, referente aos documentos de Prestação de Contas de dois mil e 

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

 

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

CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E APOIOS FINANCEIROS 

COM AS JUNTAS DE FREGUESIA: ---------------------------------------------------  

Presentes à reunião as certidões da deliberação da Câmara Municipal tomada 

em reunião de vinte três de junho 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: ------------------------------------------------------------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, de 

Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira e Rogil. ---- 

➢ Aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, das seguintes 

adendas aos Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências, 

como se seguir se indica: -------------------------------------------------------------

- Por unanimidade, a sétima adenda com a Junta de  Freguesia de Aljezur. -----

- Por unanimidade, a sétima adenda com a Junta de Freguesia de Bordeira. ----

- Por unanimidade, a oitava adenda com a Junta de Freguesia de Odeceixe. ----- 
 

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

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOIS MIL E VINTE: -------------------------  

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

reunião de vinte três de junho 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, 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, alteração ao Mapa de Pessoal dois mil e vinte. ---------------- 
 

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

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS: --------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de vinte três de junho 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 alteração do Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  OONNZZEE 
MOÇÃO “PELO REFORÇO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE”, 

APRESENTADA PELA CDU - COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA: -----------  
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Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi a presentada a seguinte moção, 

tendo sido 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: ---------------------------------------------------------- 

“PELO REFORÇO DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE ------------------------------- 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é uma conquista de Abril e que a Constituição 

da República portuguesa, proclama que “todos têm direito à protecção na saúde 

e o dever de a defender e promover” e que o direito à protecção da saúde é 

realizado “através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, 

tendencialmente gratuito”. ------------------------------------------------------------  

Tem sido publicamente reconhecido e saudado o papel insubstituível do SNS na 

resposta ao surto epidémico, onde se comprovou que é o único capaz de garantir 

o direito à saúde dos portugueses; ----------------------------------------------------  

Está em marcha uma grande operação contra o SNS, desencadeada pelos grupos 

económicos que se dedicam ao negócio da doença e que, a pretexto dos atrasos 

verificados no tratamento de outras patologias, se posicionam para ficar com a 

recuperação de milhares de cirurgias, exames de diagnóstico e tratamentos; -----  

O que se impõe hoje, não é questionar a capacidade do SNS responder às 

necessidades do povo na prestação de cuidados, mas sim reforçá-lo no plano 

financeiro, nos recursos humanos e dos equipamentos; ----------------------------- 

Urge implementar um Plano de Emergência que reforce e defenda um Serviço 

Nacional de Saúde, de todos e para todos. -------------------------------------------  

Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Aljezur na 

sua reunião de vinte se seis de Junho de dois mil e vinte, delibere: -------------  

Um. Insistir junto do Governo para a implementação urgente de um Plano de 

Emergência para reforçar o SNS, através nomeadamente de: ----------------------  

a) o reforço significativo do financiamento do SNS no Orçamento Suplementar 

para dois mil e vinte em discussão na Assembleia da República; b) o 

recrutamento dos profissionais em falta nos serviços do SNS e a sua valorização 

profissional, salarial, das carreiras e terminar com a precariedade dos vínculos 

laborais; c) o aumento do número de camas de agudos e de cuidados intensivos; 

d) o início de formação de especialização para todos os médicos em condições de 

iniciarem essa especialização; e) o reforço da estrutura de saúde pública que se 

mostrou fundamental no combate ao surto epidémico; f) a constituição de uma 

reserva estratégica de medicamentos e equipamentos de protecção individual. ---  

Dois. insistir junto do Governo pela construção do Hospital Central do Algarve e 

do novo Hospital de Lagos como parte integrante do Serviço Nacional de Saúde, 

respondendo aos anseios e necessidades há muito anos sentidas pelas 

populações, pelas autarquias locais da região e por esta assembleia municipal. --  

Três. Enviar esta Recomendação para: Presidente da República; Assembleia da 

República; Governo; Grupos Parlamentares da Assembleia da República e 

comunicação social. --------------------------------------------------------------------  

Aljezur, vinte e seis de Junho de dois mil e vinte. ------------------------------------ 

Os Eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Aljezur.” --------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse concordar com pontos um, dois e três desta moção, 

tendo algumas discordâncias quanto ao preâmbulo da mesma porque o Serviço 

Nacional de Saúde precisa de  ser reforçado, aliás verificou-se com descativar de 

algumas verbas que em outros tempos estavam cativas se possibilitou dar uma 

resposta efetiva a estes momentos difíceis, crê que será importante que se dote o 

Serviço Nacional de Saúde de mais meios, quer humanos, quer financeiros, 
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naturalmente também concorda com a construção do hospital do Algarve e de 

Lagos, mas crê que os serviços privados não são o mau da fita, que podem ser um 

complemento e de alguma forma e é dessa forma que têm funcionado e que uma 

coisa não invalida a outra, concorda que se tem que melhorar e reforçar o meios 

humanos e financeiros e logísticos do Serviço Nacional de Saúde, mas isso não 

tem forçosamente de ser com um ataque e dizendo que não há espaço também 

para os serviços de saúde privados, porque pensa que uns podem complementar 

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

O Senhor José Cavaco disse foi conhecido que antes desta pandemia que havia 

consultas atrasadas em cerca de dois anos, que é uma atitude intolerável, não 

pode ser, esta pandemia deve ter limpo muito o Serviço Nacional de Saúde, 

muitos já foram, mas não se pode condenar o serviço particular quando o 

serviço público não dá conta do recado, de maneira que não podemos aprovar 

esta moção abolindo o serviço privado de saúde, que no fim de contas tem salvo 

as lacunas do serviço público. --------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas cinquenta minutos do dia 

vinte e seis de junho 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 

_________________________________________ 


