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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da quinta sessão ordinária de 2020 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 18 de dezembro de 2020 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 22:00 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Maria da Luz, José Fernando Landeiro de Oliveira, Maria Emília Campos 

Chaparro Rosendo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Emanuel Marreiros 

Amaro de Jesus, José António Duarte, José Almeida da Silva, Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, Licínia Mendes Rodrigues, Francisco Pacheco de Oliveira, 

José de Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, José Francisco da 

Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Johannes Alexander Schydlo, substituído por 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 dos 

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

aberta a sessão pelas 20:40 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Johannes Alexander Schydlo, o 

qual apresentou e-mail datado de onze de dezembro de dois mil e vinte, 

informado a devida ausência do concelho, pelo que, nos termos dos artigos 

septuagésimo-oitavo  e septuagésimo-nono, da Lei cento e sessenta cinco barra 

noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco traço A barra 

dois mil e dois, de onze de janeiro, será substituído pelo elemento a seguir na 

lista de candidatos do Partido Socialista, Manuel José Marques do Nascimento, 

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

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

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um ponto um - Aprovação das atas das sessões anteriores. ------------------------ 

Um ponto dois - Leitura de expediente, informações e esclarecimentos. ----------- 

Um ponto três - Outros pontos eventuais previstos no Regimento. ---------------- 

DOIS - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------------------- 

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

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

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

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

das Grandes Opções do Plano e Orçamento e Mapa de Pessoal, para o ano de dois 

mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------ 

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

sobre o processo de Descentralização Administrativa de Transferência de 

competências no domínio da Cogestão das Áreas Protegidas. ---------------------- 

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

Municipal, sobre a transferência de competências para as Autarquias Locais e 

Entidades Intermunicipais, nos domínios da Educação e Saúde. ------------------- 

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

do reconhecimento de interesse público da “Construção do Novo Posto Territorial 

e Subdestacamento de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana de 

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

Três ponto seis - Moções e recomendações. ------------------------------------------ 

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

➢ Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco de 

setembro 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 Emanuel 

Marreiros Amaro de Jesus e Manuel José Marques do Nascimento, por não 

terem estado presentes na sessão. ---------------------------------------------------  

➢ Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dia treze de outubro 

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

tinha sido oportunamente enviada aos membros. --------------------------------- 
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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 José Maria da 

Luz, Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, José de Oliveira 

Cavaco e Manuel José Marques do Nacimento, por não terem estado presentes 

na sessão. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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 Licínia Mendes 

Rodrigues, Carlos Manuel Rosa Vieira e Manuel José Marques do Nacimento, 

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 Isaura Maria Pinto de Freitas e Isabel Pinto de Freitas, e-mail de nove de 

outubro de dois mil e vinte, agradecendo o voto de pesar pelo falecimento de 

Francisco Belmiro Camarate Pinto de Freitas. --------------------------------------- 

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

sessenta, de dezanove de novembro de dois mil e vinte, informando aprovação de 

proposta sobre a abertura do Ensino Secundário em Aljezur. ----------------------   

O Senhor Presidente da Assembleia informou que a calendarização das sessões 

ordinárias a realizar no ano de dois mil e vinte e um é a seguinte: ---------------- 

- Vinte e seis de fevereiro. ------------------------------------------------------------- 

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

- Vinte e cinco de junho. --------------------------------------------------------------- 

- Dez de setembro. --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Carvalho no seguimento da questão colocada pelo 

Senhor Vítor Vicente na sessão de vinte e cinco de setembro que tinha a ver com 

valor das perdas de água no sistema de abastecimento, disse que nesta altura 

tem um valor de trinta por cento em relação à água recebida e o valor faturado 

aos clientes. Nem tudo são perdas, a maior parte dos edifícios municipais não 

têm contadores, os bombeiros e outras instituições, os sistemas de rega também 

não, mas estão nesta altura a implementar a colocação de contadores em todos 

os locais de consumo para poderem aferir mais esse valor. ------------------------- 

Comparativamente ao resto do Algarve é valor bastante baixo e a esperança é 

que próximo ano consigam melhorar ainda mais, e que pediu aos serviços um 

documento para terem a noção daquilo que foi este ano em termos de consumo 

de água, recolha de lixo e efluentes para ser presente na próxima sessão da 

assembleia municipal. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara sobre esta matéria disse que nesta altura do ano 

o valor de água cobrado ronda os oitenta mil euros, no período do verão duplica, 

havendo um universo de cerca de seis mil consumidores de água. ----------------- 

Em relação a esta questão que o Senhor Vereador estava a referir e que o Senhor 

Vítor Vicente havia colocado anteriormente, informou que hoje adjudicaram a 

aquisição de uns novos contadores que vão permitir mais eficiência e eficácia na 

contagem e esse é um desígnio que é importantíssimo e fundamental na gestão 

da água que é cada vez mais um recurso mais escasso. -----------------------------  
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NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: -------------------- 

Não houve nenhuma intervenção. ----------------------------------------------------  
 

DOIS - PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

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

TRÊS - PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA: ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma vez que a mesma tinha 

sido oportunamente remetida aos membros da Assembleia Municipal, a qual fica 

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

Não se registou nenhuma intervenção acerca do conteúdo da informação. ------- 
 

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

GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E MAPA DE PESSOAL, PARA O 

ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM E ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS PREVISTAS 

NO REGULAMENTO GERAL DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS PARA O ANO 

DE DOIS MIL E VINTE UM: ---------------------------------------------------------- 

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

reunião de dois de dezembro de dois mil e vinte, que acompanhava os respetivos 

documentos, 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 Vítor Vicente disse que ao ler o Plano de Atividades e Orçamento e a 

certa altura começou a ficar entusiasmado com a leitura da nota de 

apresentação, onde se vai elencando um conjunto de ideias, muitas delas com as 

quais concorda, onde diz que “este é o orçamento porventura mais realista de 

sempre”, quando diz que “se define prioridades” e que esta leitura o foi deixando 

de alguma forma entusiasmado, só que depois quando começou a analisar os 

números começou a ficar frustrado, porque começou a contar muitas destas 

ideias orçamentadas com cinco mil euros, tomou nota de uma série delas, 

encontrando apenas para a Ribeira de Aljezur – duzentos mil euros, salvo erro, 

para a praça de Aljezur – seiscentos mil euros, salvo erro, que também indiciam 

a “intenção e a possibilidade de fazer obras”, todas a outras não lhe parecem que 

sejam intenção de fazer obra porque é a intenção de abrir a rúbrica, 

eventualmente falar daquela matéria porque se julga que é interessante falar, 

aliás, este é um ano propício para que não se esqueça nada e para que se diga 

tudo aquilo que sabem que as pessoas gostam de ouvir. ---------------------------- 

Confrontado a Nota de Apresentação com o Orçamento em si, verificou que 

entre a ilusão e a realidade que vai uma distância muito grande, pelo que lhe 

parece não é o Orçamento que o possa entusiasmar e o que o possa vir a votar 

favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------ 

Pela bancada do Partido Socialista foi apresentada a seguinte intervenção: ------ 

“Este é sem dúvida o momento mais desafiante deste mandado e provavelmente 

das últimas décadas. ------------------------------------------------------------------- 

Na verdade, vários foram os desafios que a humanidade enfrentou, mas nunca 

como no momento que hoje vivemos. As dúvidas somam-se sob a formo como o 

vírus se propaga, as consequências da sua presença no corpo humano, as 

sequelas e efeitos futuros. A sua transmissão e propagação que fortemente nos 
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condicionam sem nunca termos a certeza que adaptamos o melhor 

comportamento para travar o contágio, sendo unicamente certa a dura e triste 

verdade que somente com forte isolamento social os números de contágios ficam 

mais contidos. O convívio, o contacto social, os afetos, os afetos que fazer parte 

na nossa identidade estão hoje “suspensos” para um desígnio maior que exige o 

nosso foco e plena dedicação que é de travar esta pandemia. ---------------------- 

Só assim travaremos contágios e não teremos o nosso Serviço Nacional de Saúde 

sobrecarregado e não obrigaremos os seus profissionais a esforços sobre-

humanos maiores do que os que já realizaram até hoje, nem obrigaremos à dura 

escolha de quem vive e de quem morre. Exige-se responsabilidade, dedicação e 

respeito mútuo e isto reflete-se neste orçamento também. ------------------------- 

No documento hoje apresentado pelo executivo, aprovado em sede de sua 

reunião e tendo merecido quatro votos favoráveis, este retrata bem as 

preocupações acima referidas. A manutenção de medidas de apoio ao controlo 

da pandemia, mas também na prevenção da mesma ou no apoio aos infortunado 

que poderão vir a sentir a necessidade de apoio pelo impacto negativo da 

pandemia nas sua vidas. --------------------------------------------------------------- 

Evidencia-se também a proposta na retoma económica com criação de um 

programa de apoio à economia local, já a pensar naquilo que deverá ser uma 

retoma difícil, importa transmitir confiança e vitalidade para reposição 

económica e social pós-pandemia. ---------------------------------------------------- 

Este momento evidenciou a importância de um conjunto de serviços e de ofertas 

de apoio social que já sendo atualmente uma realidade na nossa sociedade, 

importam ser reforçadas para o futuro. Ao contrário de outras localidades, 

Aljezur cresce em número de habitantes. É notório o crescimento de ano para no 

e isto também se reflete neste orçamento com propostas de captação de 

parcerias para melhoria de respostas sociais como pro exemplo na terceira 

idade. O caminho a ser iniciado agora para capacitar a oferta letiva com o 

ensino secundários são desafios e propostas com visão de futuro, assente num 

crescimento populacional renovado pro várias famílias em idade produtiva. ----- 

É percetível também a aposta no reforço de serviços municipais tendo presente 

este crescimento populacional com o reforço da aquisição de equipamentos e 

reforço de contratação de recursos humanos, que melhorem a resposta do 

município tornando-o mais eficiente. ------------------------------------------------ 

O rigor da gestão dos recursos não passa só pela apresentação de um esforço 

equilibrado e direcionado para encontrar soluções aos problemas de hoje com 

impactos imediatos e futuros. Destaca-se o plano estratégico para a habitação, o 

plano de gestão dos recursos hídricos ou mesmo o plano de ação estratégico para 

as alterações climáticas. --------------------------------------------------------------- 

Perante a proposta apresentada pelo executivo liderado pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Aljezur – José Gonçalves, somos a reforçar a intensão de 

voto positivo na mesma pela consistência, rigor e sobretudo pela demonstração 

clara do carinho delineado que vem reforçar a afirmação de Aljezur num local de 

excelência, como aliás foi  bem possível perceber em especial neste ano tão 

atípico, quando todos presenciamos a um claro aumento da procura e afirmação 

do território pelos milhares de pessoas que passaram por cá. ---------------------- 

Por tudo isto a bancada do Partido Socialista vota favoravelmente o atual 

orçamento merecedor de total confiança, enquadrando-se numa visão 

estratégica clara, mas sem deixar de encontrar respostas com capacidade de 

ação imediata.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

Assembleia Municipal deliberou, como a seguir se indica: -------------------------- 
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➢ Aprovar por maioria, com os votos contra dos membros Vítor Vicente, Mónica 

Poitevin e José Cavaco, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de dois mil e vinte. ----------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DA COLIGAÇÃO JUNTOS POR ALJEZUR: -------------------------- 

“Os membros eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ao abrigo do ponto um, do 

artigo quadragésimo-terceiro do Regimento da Assembleia Municipal de Aljezur, 

vêm a presentar a seguinte Declaração de Voto: ------------------------------------- 

O Orçamento para dois mil e vinte e um é apresentado como sendo realista e de 

prioridades. ---------------------------------------------------------------------------- 

Mas não é isso que verificamos. ------------------------------------------------------ 

Este Orçamento comtempla obras que não poderão ser executadas pu iniciadas 

durante o próximo ano- e os projectos em condições de avançar não s e encontra 

priorizados e calendarizados. --------------------------------------------------------- 

Trata-se de um conjunto de boas intenções que não se enquadra com a realidade 

actual. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Não podemos deixar de ter em consideração que no próximo ano os efeitos da 

pandemia provocada pela COVID-dezanove continuarão a afectar fortemente a 

economia e muitas famílias passarão dificuldades. ---------------------------------- 

Temos em consideração o apoio que a autarquia tem vindo a dar a várias 

famílias e a algumas empresas, mas consideramos que o Orçamento deveria ter 

uma verba significativa para situações decorrentes de um eventual agravamento 

da situação económica. ---------------------------------------------------------------- 

Reconhecemos que nas Grandes Opções do Plano e no Orçamento encontram-se 

algumas medidas com as quais concordamos. --------------------------------------- 

Mas, não podemos concordar com um Orçamento que não é objectivo, não 

define claramente as prioridades e está um pouco desfasado da realidade. ------- 

Assim, votamos contra a propostas daa Grandes Opções do Plano e Orçamento 

para dois mil e vinte e um. ----------------------------------------------------------- 

A Aljezur, dezoito de Dezembro de dois mil e vinte. -------------------------------- 

Os eleitos pela coligação PSD-CDS/PP-MPT, ------------------------------------------ 

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, e José 

de Oliveira Cavaco.” ------------------------------------------------------------------- 

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

Poitevin e José Cavaco, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, de 

Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e vinte e um. ----------------------------- 

 

Tendo-se verificado que não havia sido incluída na ordem de trabalhos a 

“Atualização das taxas previstas no Regulamento Geral da Tabela de Taxas e 

Licenças”, foi deliberado por unanimidade, acrescentar este assunto neste ponto.  

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal, de não efetuar a atualização das taxas previstas no 

Regulamento Geral da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de dois mil e vinte 

um. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

SOBRE O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DE 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA COGESTÃO DAS 

ÁREAS PROTEGIDAS: ----------------------------------------------------------------- 

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

reunião de quinze de dezembro de dois mil e vinte, foi dispensada a sua leitura, 
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uma vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida a todos os membros 

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

O Senhor Presidente da Câmara disse que o que é proposto tem a ver com as 

delegações de competências e algumas que em dois mil e vinte um já vão passar 

para as câmaras municipais. Ainda se está numa série de algumas incertezas e 

nalgumas incógnitas de algumas transferências que vão ser feitas. --------------- 

Numa reunião havida com a Ministra que tutela as autarquias e com o 

Secretário de Estado discutia-se isso. No início de dois mil e vinte e um 

automaticamente há transferências que vão acontecer, mas para além de 

acontecerem, há um acordo que tem que ser visto e assinado entre partes. ------- 

No caso desta questão concreta, a cogestão, que é a criação de uma comissão 

onde estão algumas entidades e um Presidente de Câmara, neste caso do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano irá presidir a essa comissão e a esse grupo de 

trabalho, vai ter alguma missão de gestão específica no Parque Natural, e existe 

um conselho consultivo que era para reunir e que nos últimos não tem havido 

reuniões. -------------------------------------------------------------------------------- 

O desafio é grande e há matérias que só se poderão alterar se tiverem 

participação dos Presidentes das Câmaras Municipais de Sines, Odemira Aljezur 

e Vila do Bispo. Reuniram várias vezes sobre esta matéria e mais recentemente 

houve uma reunião com o Secretário de Estado do Ordenamento do Território e 

o Secretário de Estado das Autarquias Locais que trouxe a sua equipa do ICNF e 

de decidiram poder dar este passo, o que outras câmaras já aprovaram. ---------- 

Se não fizessem esta aceitação, até porque vão ter a oportunidade de criar um 

gabinete que poderá apoiar no sentido desta matéria poder ser aprofundada 

com esse gabinete de ajuda à cogestão de um Parque Natural e é uma 

oportunidade que acha que não devem ficar de fora, porque se calhar é mais 

fácil a escrever cartas e dizer para a comunicação social que as coisas estão más, 

têm de estar dentro para alterar situações, não é fácil e as competências estão 

elencadas. Isto é um passo que foi pensado, está “assumido” e mesmo que a 

assembleia não aprovasse, teriam que começar a discutir esta cogestão para o 

próximo ano. --------------------------------------------------------------------------- 

Têm a vantagem que é aceitando, podem criar este gabinete que será um 

protocolo entre o ICNF e as Câmaras Municipais com financiamento do Fundo 

Ambiental. Para alterar é preciso estar dentro e começar a trabalhar de dentro 

para fora e não será uma matéria fácil. Compreendem e reconhecem algum 

esforço que tem sido feito pelo ICNF até para dotar os quadros de pessoal que 

vieram a perder ao longo dos anos e isso também muito importante. Quer 

queiram, quer não, têm um Parque Natural extenso e importantíssimo para o 

Concelho e para a região que tem as suas vantagens e desvantagens, mas tem 

que de haver também aqui um reconhecimento que é das regiões mais 

preservadas, que tem muito valor ambiental, que tem um potencial grande e as 

Câmaras Municipais estarão convictas que darão este passo e estão convictas 

que poderão mudar algumas questões. É isso que a Câmara decidiu e vem à 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que se há um Presidente da Câmara que preside, 

perguntando se os outros fazem parte da comissão. -------------------------------- 

A outra questão era objetivamente quais são as competências que ainda não foi 

capaz de perceber, que a comissão de cogestão do parque para poder exercer. --- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a constituição desta comissão de 

cogestão da área protegida é presidida por um dos Presidentes de Câmara, só 

tem assento nessa comissão um Presidente da Câmara, que será escolhido entre 

os quatro. Que na Ria Formosa os Presidentes de Câmara estão na hipótese de 
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aceitarem a transferência e transferirem-na para a AMAL, pode ser depois a 

AMAL a assumir aquele gabinete, sendo um Presidente da Câmara que preside, 

mas depois ter um gabinete com a AMAL, outro modelo que pode ser assumido. - 

Aqui, neste caso, é um Presidente da Câmara que preside, depois tem 

representante do ICNF, um representante de instituições do Ensino Superior 

relevantes na região, nomeadamente a Universidade de Évora e a Universidade 

do Algarve, um representante de Organizações Não Governamentais, depois tem 

várias competências elencadas que tem muito a ver instrumentos de gestão, 

ações, parcerias, debates, consultas do conselho estratégico. ----------------------- 

As autarquias já têm dentro dos parques naturais competência de atuação e 

fiscalização, o que é aqui referido não é mais do que já existe hoje em dia, mas 

também na própria intervenção do território, até um simples modelar de 

terreno. O desafio é poderem atuar de uma forma mais concertada e também do 

resultado dessas coimas poderem reverter para as autarquias. -------------------- 

Há uma série de competências que são de acompanhamento, de articulação, de 

promoção, elaboração de alguns projetos que possam melhorar e dotar as 

questões dentro do parque natural, mas acima de tudo, mas na sua perspetiva a 

grande vantagem que possam ter é ter um órgão onde diretamente as Câmaras 

Municipais têm assento e que podem numa situação mais efetiva de poder 

influenciar, de ir alterando alguns preceitos, não é fácil. --------------------------- 

O gabinete vai ter um financiamento a três anos até ao máximo de cem mil 

euros, e uma das Câmaras vai ter de assumir esse gabinete, o protocolo será 

assinado por todas as Câmaras e o ICNF. -------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos membros 

Vítor Vicente, Mónica Poitevin e José Cavaco, aceitar a transferência de 

competências da Administração Central para o Município de Aljezur, previstas 

na Lei número cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, 

concretizada no Decreto-Lei número cento e dezasseis barra dois mil e dezanove, 

de vinte e um de agosto, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas. – 
 

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

SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS 

LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS, NOS DOMÍNIOS DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

reunião de quinze de dezembro 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, não aceitar a transferência de 

competências da Administração Central para o Município de Aljezur e para a 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, previstas na Lei número cinquenta 

barra dois mil e dezoito, de dezasseis de agosto, concretizadas nos seguintes 

diplomas: ------------------------------------------------------------------------------- 

- Decreto-Lei número vinte e um barra dois mil e dezanove de trinta de janeiro - 

relativa ao domínio da educação; -----------------------------------------------------  

- Decreto-Lei número vinte três barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro - 

relativa ao domínio da saúde. ---------------------------------------------------------  
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DO  
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RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO DA “CONSTRUÇÃO DO NOVO 

POSTO TERRITORIAL E SUBDESTACAMENTO DE CONTROLO COSTEIRO DA 

GUARDA NACIONAL REPUBLICANA DE ALJEZUR”: -------------------------------  

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

reunião de quinze de dezembro 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. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que houve há cerca de um mês uma 

reunião na Direção Regional de Agricultura com o engenheiro Vargas que tem a 

ver com a questão da Reserva Agrícola, a necessidade de promover uma 

alteração no terreno que está escolhido para o quartel da GNR que em termos de 

projeto está quase concluído, gostava de o poder apresentar um dia destes a esta 

assembleia, há ali, um terreno com seis mil metros quadrados e há uma parte 

que está na Reserva Agrícola, de acordo com conversa que tiveram pensa que vai 

ser pacífico, é o interesse público que está em causa. O que se pede por parte da 

assembleia é para ter esta autorização para poder seguir todo o resto. ----------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse 

público da “Construção do Novo Posto Territorial e Subdestacamento de 

Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana de Aljezur”, para os efeitos 

do número três do Artigo décimo-segundo e da alínea l) do número um do artigo 

vigésimo-segundo do Decreto-Lei número setenta e três barra dois mil e nove, de 

trinta de março, para instrução do processo de utilização não agrícola de áreas 

integradas na RAN. -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse terem chegado ao final de ano de dois mil 

e vinte muito desafiante e não poderem passar a vida a falar nesta pandemia, 

mas é um tema obrigatório sempre. --------------------------------------------------  

Este foi um ano que colocou todos à prova, a nível profissional, a nível familiar, 

pessoal e têm de ter a consciência que nos vai continuar a por à prova. ----------- 

É o ano dois mil e vinte um que aí vem, o concelho de Aljezur, graças Deus,  mas 

há contingências porque vivemos numa zona de baixa densidade, a economia e 

as empresas do que é o nosso tecido empresarial não correu tão mal como se 

pensaria, ou pelo menos, não haveria ideia do que ia acontecer, há aqui questões 

que não nos deixam descansados, mas dão-nos algum conforto, em termos 

sociais as coisas não estão tão graves como outras regiões do país, isso não é 

motivo de orgulho, é motivo de preocupação e de estarmos atentos, a economia 

tem vindo a mexer, a construção civil não parou, o turismo tem acontecido. -----  

Vamos todos continuar a fazer um grande esforço nestas questões da pandemia, 

dois mil e vinte e um é um ano que que vão acontecer as eleições presidências e 

depois autárquicas, um ano em que se fala muito em dinheiros da Comunidade 

Europeia, vão ver quando vai chegar à economia real. ------------------------------  

Vão ter também a oportunidade de no início do ano fazer o encaixe financeiro 

da verba que têm disponível para dotar as rúbricas e naqueles projetos que vão 

ser possíveis fazer, mas sem de facto deixar de ter em atenção às pessoas. Esse é 

o desafio principal, estando atentos e conscientes das dificultados que iremos 

atravessar. ------------------------------------------------------------------------------ 

Desejou a todos um Santo Natal com muita paz, diferente do que estávamos 

habituados. Agradecendo ao executivo da câmara municipal como tem vindo a 

assumir também as suas responsabilidades, para todos eles uma palavra de 

apreço, para os que o acompanham mais de perto e também para o Vereador 

Hélder e o Vereador Rogério da maneira responsável que estão nas reuniões e 
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sempre disponíveis independentemente das suas diferenças e isso é muito 

importante. Da dedicação dos Senhores Presidentes de Junta de Freguesia com 

todas as dificuldades, mas que têm assumido o seu papel. Ao Senhor Presidente e 

membros da Assembleia uma palavra de agradecimento e acima de tudo também 

de coragem, porque cada vez mais são chamados a ter que decidir muitas vezes 

de maneira daquilo que estariam à espera. ------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia em nome da Assembleia agradeceu as 

palavras que o Senhor Presciente da Câmara lhes dirigiu e desejar a ele e a toda 

a Vereação igualmente uma boa época natalícia e que no ano de dois mil e vinte 

e um consigamos ter melhores condições para abraçar os nossos amigos e os 

nossos familiares. ---------------------------------------------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  SSEEIISS 
MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES: ------------------------------------------------------  

Pelo Partido Socialista foram apresentadas as seguintes moções honrosas: -------  

➢ “Maria Piedade Matoso Freire, este foi o nome, o rosto a alma da educação 

durante mais de trinta anos em Aljezur. Desde sempre que a Professora 

Piedade era referida com carinho por toda a comunidade escolar. Professores, 

auxiliares, alunos e sociedade civil de uma forma geral, todos privaram em 

algum momento com ela e perceberam da sua paixão, mais que pelo Ensino 

enquanto instituição e Pilar de uma sociedade, mas sobretudo pelas crianças 

que frequentavam este mesmo ensino. Esta era a sua verdadeira paixão. A 

razão da sua plena dedicação e entrega de uma vida inteira pela valorização 

do Ensino e em específico do ensino em Aljezur. ----------------------------------

De trato fácil e de requintado sentido de humor era constante a sua boa 

disposição. Mulher extraordinária que demonstrava forte convicção nos seus 

atos e responsável na demanda de melhores resultados. Exigente e 

empenhada, concentrava em si muitas respostas e por isso levava todos os 

dias um pouco da “sua” escola com ela, assim como a escola ficou com muito 

dela. ----------------------------------------------------------------------------------  

Queremos por isso relembrar aqui a pessoa da Professora Piedade que tanto 

deu de si e levou de nós pela figura incontornável e marcante que foi e será na 

nossa sociedade, pelo empenho dedicação por todos estes anos aos seus 

“catraios”, como ela carinhosamente se referia aos “seus alunos”, aos “seus 

Meninos” enquanto diretora do agrupamento de escolas de Aljezur. ------------ 

Aljezur perdeu uma personalidade de referência, mas queremos que fique e 

seja lembrada também como uma trabalhadora na construção da sociedade 

Aljezurense, na formação de muitos Homens e Mulheres que hoje são parte 

ativa desta sociedade. ---------------------------------------------------------------  

Propomos assim que a Assembleia Municipal de Aljezur aprove esta moção 

com um profundo agradecimento e homenagem à Professora Piedade 

Matoso.” ----------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal deliberou, por escrutínio secreto e por unanimidade, aprovar a 

presenta moção honrosa. -------------------------------------------------- 

Após a aprovação desta moção, a Assembleia efetuou um minuto de silêncio em 

sua homenagem. ----------------------------------------------------------------------- 

➢ “Mário Pacheco da Costa desempenhou até ao presente ano as funções de 

Comandante dos Bombeiros Voluntários de Aljezur. Desde do ano de dois mil e 

um que tem vindo a desempenhar estas funções com elevado nível de 

dedicação e de abnegação, quase vinte anos de desafios e de superação aos 
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vários momentos que foram surgindo ao longo da sua carreira em que foi 

preciso ultrapassar as adversidades mais variadas, como os vários incêndios, 

cheias e salvação de vida humana. Nesta vertente sempre presente a 

necessidade de manter um corpo ativo capaz de ultrapassar os desafios tendo 

assim presente uma constante necessidade de formação mas também de 

apetrechamento operacional da corporação de modo a apresentar sempre a 

prontidão ansiada pela população sendo este inevitavelmente um gerador de 

um profundo sentimento de conforto por saber e sentir a segurança do 

socorro imediato garantido pelos Homens e Mulheres que sempre dedicaram 

ao apoio ao próximo. --------------------------------------------------------------- 

Desde mil novecentos e oitenta e dois que Mário Costa abraçou esta missão 

que começou por ser uma paixão e passou rapidamente a uma dependência na 

necessidade de responder ao próximo nas suas adversidades, dedicar uma vida 

aqueles que mais precisão, contornar e combater as mais diversas 

manifestações da natureza sejam elas em terra ou em mar. Mais de trinta e 

cinco anos dedicados a esta causa, num percurso somente possível pela forte 

determinação e todos os que o acompanharam nesta missão. Operacionais, 

adjuntos de comando, comando, direções, voluntários e sobretudo e de uma 

forma generalizada, a população Aljezurense. ------------------------------------ 

Querido de todos e por todos, teve o seu maior desafio no comando de dezenas 

de Homens e Mulheres que foram parceiros na sua realização, na realização 

dos grandes feitos que os Bombeiros Voluntários de Aljezur fizeram e 

conquistaram. Acima de tudo foi a total harmonia e entrega numa causa 

humanitária comum a cada elemento dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

que fizeram desta instituição, uma instituição de elevada confiança e de 

referência como pilar fundamental da sociedade Aljezurense. Ao longo dos 

anos o empenho das diversas direções foi fundamental para ali encontrar a 

serenidade e equilíbrio para que esta instituição transmitisse essa confiança, 

à demais população. Outro fator foram as equipas de comando que Mário 

Costa liderou e que pode contar com o igual empenho e entrega, para 

sustentado também neles, firmar tal confiança. ---------------------------------- 

Os conhecimentos adquiridos nesta rica vivência levaram-no a ser nomeado 

em dois mil e dez como Comandante Operacional Municipal, num claro 

reconhecimento pelas suas capacidades técnicas e elevado conhecimento da 

área. --------------------------------------------------------------------------------- 

Propomos assim que a Assembleia Municipal de Aljezur aprove esta moção 

com um profundo agradecimento e homenagem ao Senhor Mário Pacheco da 

Costa pela abnegação, pelo altruísmo e total dedicação que merece na 

opinião dos Membros desta Assembleia Municipal, que seja reconhecido o 

trabalho realizado, de grande responsabilidade, dedicação e elevada 

competência, a tão nobre missão, à frente do comando desta instituição 

honrando de forma ímpar tal função. ---------------------------------------- 

Propomos ainda que seja dado conhecimento aos familiares e ao próprio, da 

presente moção e também em nota pública sob a forma de nota de imprensa.”  

O Senhor Vítor Vicente disse que é mais do que merecedor o Senhor Mário Costa 

ser homenageado, esteve muitos anos nos Bombeiros, primeiro como bombeiro, 

depois como Ajudante de Comando, Segundo Comandante e Comandante. ------- 

Pela sua dedicação e empenho é merecedor que o Município lhe reconheça o 

trabalho desenvolvido na sociedade. ------------------------------------------------ 
 

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

Assembleia  Municipal   deliberou,  por   escrutínio  secreto  e  por  unanimidade,  



 

 
Assembleia Municipal de Aljezur 

Sessão ordinária de 18/12/2020 

 
 

12 

aprovar a presenta moção honrosa. -------------------------------------------------- 
 

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

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

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

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

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

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

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

das que foram tomadas por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação 

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e duas horas do dia dezoito de 

dezembro 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 

_________________________________________ 

 


