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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão ordinária de 2021 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 26 de fevereiro de 2021 

INÍCIO: 20:40 horas 

ENCERRAMENTO: 21:30 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, Johannes Alexander 

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

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

Oliveira Cavaco, José Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

ENTROU NO DECORRER DA SESSÃO O SEGUINTE MEMBRO, no momento 

indicado nesta Ata: 

Henrique Manuel Ramos Henriques 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus e Carlos Manuel Rosa Vieira                                                              

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

José Manuel Lucas Gonçalves – Presidente, António José Monteiro Carvalho, 

Rogério Augusto Serrão de Oliveira Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – 

Vereadores 

 

 

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

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

pelas 20:40 horas 
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JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------------------

Tendo sido apresentada por escrito a respetiva justificação, apreciada a mesma, 

foi pela Mesa considerada justificada a falta dada pelo Senhor Emanuel 

Marreiros Amaro de Jesus, à presente sessão. --------------------------------------- 

 

 

ORDEM DE TRABALHOS 

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

Um ponto um - Aprovação da ata da sessão anterior. ------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

de prestação de serviços de Revisor Oficial de Contas. ------------------------------ 

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

de Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia. --------------------------------------- 

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

Municipal, de aprovação do Mapa de Fluxo de Caixa (execução orçamental 

relativo ao ano económico de dois mil e vinte). -------------------------------------- 

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

da primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano para dois mil e 

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

 

 

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 dezoito de dezembro 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 o membro Johannes 

Alexander Schydlo, por não ter estado presente na sessão. ------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: ------------

Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: -------

– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número trinta e um mil e dezanove, de 

quinze de dezembro de dois mil e vinte, enviando para conhecimento medidas de 

apoio do âmbito do COVID dezanove - dois mil e vinte e um. -----------------------

– de Terras do Infante - Associação de Municípios, ofício número quinze, de onze 

de janeiro de dois mil e vinte e um, enviando as Grandes Opções do Plano e 

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

– de Câmara Municipal de Odemira, ofício número cento e trinta e cinco, de 

treze de janeiro de dois mil e vinte e um, enviando a moção “Decreto Lei número 

cento e dois traço B barra dois mil e vinte, de nove de dezembro - proibição de 

pernoita e aparcamento de autocaravanas”. ----------------------------------------- 
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– de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de dez de fevereiro 

de dois mil e vinte e um, divulgando artigos incluídos na Revista das Assembleias 

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

– de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, e-mail de 

doze de fevereiro de dois mil e vinte e um, enviando informação sobre Fundos 

Europeus no Algarve. ------------------------------------------------------------------  
 

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

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

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  
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 José Oliveira referindo-se à obra do Polis na Praia de Odeceixe disse 

que a mesma havia sido dada por concluída, mas há uma parte que não está 

intervencionada, perguntando se vai ser feita essa intervenção. ------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo considerou bem elaborado o documento sobre o 

Parque Industrial, dizendo que faltava uma folha na informação e que ainda 

estava por colocar a placa com a indicação das empresas aí existentes. ----------- 

Referiu haver pessoas que têm falta de comida e que os caixotes do lixo do 

Intermarché estão cheios de produtos com qualidade para poderem ser 

consumidos e que estes poderiam ser aproveitados e distribuídos a quem deles 

necessita. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que em relação à Praia de Odeceixe o 

projeto que foi executado de acordo com o que foi aprovado pela Polis e falta um 

bocadinho que poderia ser mais ambicioso, mas o projeto já estava aprovado. De 

qualquer maneira a Junta de Freguesia tem no âmbito dos apoios financeiros a 

intenção de fazer alguma intervenção na zona do miradouro. --------------------- 

Sobre o documento do Parque Industrial pediu desculpa pela falta da folha, foi 

um lapso da sua parte e em relação à placa para colocar, a informação que tem 

do Senhor Vereador António Carvalho é que há uma proposta já afinada e pensa 

que estará para breve a resolução dessa situação. -- 

Em relação ao Intermarché sabe que havia refeições que eram confecionadas, os 

pratos diários, e que havia uma instituição local que recebia a comida que não 

era vendida. ---------------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos contentores de lixo de vez em quando deparam-se com algumas 

pessoas a irem aos mesmos. No âmbito da Ação Social e com a autoridade já 

fizeram ali algumas intervenções. Das ações que houve, muitas das pessoas 

diziam que iam buscar coisas para dar aos animais, não sabe se corresponde à 

verdade. --------------------------------------------------------------------------------- 

Alguns produtos que vão para o lixo têm condições de ser aproveitadas e existem 

alguns acordos com algumas instituições locais e há um acordo com o Banco 
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Alimentar do Algarve, não sabe se eles têm esse programa em relação à recolha 

desses produtos. ------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor José Duarte em relação à obra que está a ser realizada junto à Caixa 

Agrícola disse ter verificado que a mesma já recomeçou, perguntado como é que 

vai ficar, se é estacionamento ou outra coisa qualquer. ----------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo perguntou em que ponto se encontra a revisão do 

PDM. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara referindo-se à obra que o Senhor José Duarte 

mencionou disse que é também com agrado que a vê a andar, aquela obra teve 

um problema relacionado com as caixas técnicas que lá estão, Telecom e EDP, 

têm tido alguma dificuldade na resposta daquelas entidades para resolver a 

questão e a Câmara decidiu fazer a intervenção naquelas caixas por sua conta e 

risco. A intervenção vem no seguimento do espaço que foi ganho com o 

alargamento do passeio, o passeio em frente à Caixa Agrícola é muito estreito e 

quando os carros estacionam perpendicularmente à via a frente do carro fica no 

passeio e há alguma dificuldade das pessoas em passar. A intervenção é fazer o 

estacionamento paralelo à estrada, perdendo-se algum estacionamento, mas as 

pessoas estacionam melhor, o passeio existente vai ser alargado, mas perde-se 

três lugares de estacionamento. ------------------------------------------------------ 

Em relação ao PDM o mesmo o mesmo ainda não foi iniciado, fez chegar à 

Associação de Municípios do Algarve o problema que estão a ter com a questão 

da revisão do PDM, há câmaras que já iniciaram, outras que já concluíram, há 

ainda outras que estão há sete anos a fazê-lo. O PDM vai avançar e vai avançar 

como está e sem revisão e sem inclusão de outros planos, nomeadamente o 

POOC, o Plano do Parque Natural, vão ter mais dificuldade em ter um melhor 

PDM. Os prazos foram alargados e espera poder iniciar o processo de revisão em 

breve. Os PDM vão ter de absolver uma série de diretrizes dos outros planos sem 

que os mesmos tenham sido revistos uma vez que não estão adequados à 

realidade. -------------------------------------------------------------------------------              

O Senhor Vítor Vicente ainda em relação à obra junto à Caixa Agrícola 

perguntou se está prevista situação da mobilidade reduzida, não está a ser dado 

o espaço em relação à prioridade às pessoas. ----------------------------------------    
 

O SENHOR HENRIQUE MANUEL RAMOS HENRIQUES PASSOU A FAZER PARTE E OS 

TRABALHOS ----------------------------------------------------------------------------- 
 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o passeio que existe agora vai ficar 

com quase dois metros de largura e vai dar algum espaço aos peões com 

alargamento do passeio. --------------------------------------------------------------- 
 

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS: ------------------ 

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

reunião de vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 por lei é obrigatório ter um Revisor 

Oficial de Contas e que a empresa que é proposta a adjudicação deste serviço já 

vem prestando o mesmo à Câmara Municipal, o Revisor Oficial de Contas 

verifica em termos de como é organizada a contabilidade e faz os reparos que 

tem que fazer, o que nos parece estar dentro da legalidade e da exigência. ------- 

A Senhora Lurdes Rosa,  funcionária da Câmara Municipal, disse  que  o  Revisor 
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Oficial de Contas verifica as contas e vai produzindo os Relatórios da Prestação 

de Contas. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

➢ Por unanimidade, aprovar face ao processo de ajuste direto desenvolvido, com 

convite a Isabel Paiva, Miguel Galvão & Associados – Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, Limitada, e perante a proposta apresentada pela referida 

Sociedade, nos termos da Lei, a adjudicação à mesma pelo período de dois anos, 

pelo valor global de quinze mil seiscentos euros, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, cujo valor será dividido em prestações a pagar mensalmente no valor 

de seiscentos e cinquenta euros, a prestação de Serviços de Revisor Oficial de 

Contas, a fim de dar cumprimento ao estatuído nos termos do número um do 

artigo septuagésimo-sétimo do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais. ---------------------------------------------------------- 

➢ Por unanimidade, aprovar como Gestor do Processo, nos termos do artigo 

ducentésimo-noventa traço A do Código dos Contratos Públicos, o Técnico 

Superior Hélder Manuel Candeias Ferreira, o qual terá a função de 

acompanhar permanentemente a execução do mesmo. --------------------------- 

➢ Por unanimidade, aprovar a minuta do contrato a celebrar com a referida 

Sociedade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

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

APOIOS FINANCEIROS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA: ------------------------------  

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

reunião de vinte três 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. ---------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que como já tem referido anteriormente, crê que em 

muitos dos casos era preferível que fosse a Câmara a executar as obras, porque 

as Juntas não têm pessoal e técnicos para organizar os concursos e têm de ter o 

apoio dos técnicos da Câmara para o fazer. ----------------------------------------- 

Perguntou a onde vai ser localizado do armazém da Junta de Freguesia de 

Aljezur e onde fica a futura localização do edifício das Junta de Freguesia de 

Rogil. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Eliezer Candeias disse que a construção do edifício da Junta de 

Freguesia do Rogil irá ser num espaço que fica junto ao posto de turismo e o 

armazém da Junta, uma vez que a Junta necessita de ter mais gabinetes e 

melhores condições de acesso para que possa prestar melhor apoio aos seus 

fregueses. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques disse que o armazém da Junta de Freguesia de 

Aljezur iria ser construído num terreno propriedade da Junta que fica atrás da 

casa mutuária. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

José Duarte, Vítor Vicente e Mónica Poitevin, aprovar a proposta apresentada 

pela Câmara Municipal, de Apoios Financeiros às Juntas de Freguesia. ----------- 
 

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

APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXO DE CAIXA (EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

RELATIVO AO ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E VINTE): ------------------------  
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Presente à reunião a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 

reunião de vinte três de fevereiro de dois mil e vinte, que acompanhava o 

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

sido oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

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

A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, disse que este é o 

mapa que aprova o saldo da gerência do ano anterior para que o mesmo possa 

integrar a primeira revisão ao orçamento. ------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo perguntou de onde vem este saldo positivo que é 

apresentado. --------------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, disse que este saldo é 

a diferença resultante entre as receitas recebidas e as despesas efetuadas no ano 

de dois mil e vinte e o saldo transitado do ano de dois mil e dezanove. ------------ 

Não se pode dizer que a receita recebida é para ser gasta em determinada obra, 

exceto na receita destinada a obras financiadas pelos fundos comunitários. ------ 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Fluxo de 

Caixa (execução orçamental relativo ao ano económico de dois mil e vinte), que 

apresenta um saldo de gerência no valor de dois milhões quinhentos e oitenta e 

cinco mil oitocentos e vinte e um euros e sessenta e quatro cêntimos. ------------- 
 

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

PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

PARA DOIS MIL E VINTE E UM, POR INCORPORAÇÃO DO SALDO DE 

GERÊNCIA DE DOIS MIL E VINTE: --------------------------------------------------  

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

reunião de vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte, que acompanhava o 

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

sido oportunamente remetida a todos os membros da Assembleia, os quais ficam 

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

O Senhor Vítor Vicente disse que não vai acrescentar mais nada a este 

documento tendo em conta as razões que foram expostas aquando da aprovação 

do Plano de Atividades para o presente ano, não tendo nada contra que sejam 

incorporadas no corrente ano. -------------------------------------------------------- 

Pelas razões então apresentadas o seu voto é de abstenção quanto à introdução 

desta verba. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Johannes Schydlo disse que uma parte desta verba poderia ser 

investida num carro elétrico para que por parte da Câmara pudesse ser dado o 

exemplo para a população. ------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que o Mapa de Fluxo de Caixa é um 

documento técnico, e que, este ano podem fazer o encaixe financeiro do saldo 

mais cedo porque antes a lei não permitia e que a Câmara Municipal sempre 

passou com saldos positivos, nem poderia ser de outra maneira. ------------------ 

Gostava que a execução do ano anterior tivesse sido mais positiva para ter um 

saldo menor. ---------------------------------------------------------------------------- 

Nesta revisão foram reforçadas as rúbricas de algumas obras com algum valor 

significativo para que possam avançar. ---------------------------------------------- 

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, aprovar a proposta apresentada 
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pela Câmara Municipal da primeira Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano para dois mil e vinte e um, por incorporação do saldo de gerência de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declarada encerrada a sessão pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia 

vinte seis de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 

_________________________________________ 


