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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Minuta da ata da segunda sessão ordinária de 2021 
 

 

 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 30 de abril de 2021 

INÍCIO: 21:07 horas 

ENCERRAMENTO: 22:40 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

José Carlos Pacheco da Silva, Presidente 

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Primeiro-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José Maria da Luz, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, 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, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS, no 

momento indicado nesta Ata: 

José Francisco da Conceição Estevão, Henrique Manuel Ramos Henriques e 

Manuel Alberto Santinhos Cristo 
 

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva, António José Monteiro Carvalho, Rogério Augusto Serrão de Oliveira 

Furtado e Hélder Manuel da Ponte Cabrita – Vereadores 

 

 

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

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

aberta a sessão pelas 21:07 horas 
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RENÚNCIA AO MANDATO: ---------------------------------------------------- 

Foi presente o e-mail do membro José Fernando Landeiro de Oliveira, eleito pela 

lista da CDU - Coligação Democrática Unitária, datado de cinco de março de 

dois mil e vinte e um, comunicando a renúncia ao mandato de membro da 

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

 

TOMADA DE POSSE: ----------------------------------------------------------- 

Foi empossado o Senhor António Manuel da Silva Bravo, portador do Cartão de 

Cidadão número cinco milhões sessenta e nove mil oitocentos e vinte e nove 

zeroZYcinco, válido até dezoito de abril de dois mil e vinte e dois, em substituição 

do membro José Fernando Landeiro de Oliveira, eleito pela lista da CDU - 

Coligação Democrática Unitária, que renunciou ao mandato, 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 ----------------------------------- 

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

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

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

Três ponto dois - Eleição de Presidente de Junta de Freguesia para integrar o 

Conselho Municipal de Educação. ----------------------------------------------------- 

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

de Adendas aos Contratos de Delegação de Competências com as Juntas de 

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

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

Municipal, de segunda Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de dois mil e vinte e um. ---------------------------------- 

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

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

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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

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

de dois mil e vinte e um, 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, Carlos Manuel Rosa Vieira e António Manuel da Silva 

Bravo, 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: ------- 
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- de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, e-mail de treze de 

março de dois mil e vinte, enviando para conhecimento a posição sobre o Plano 

de Recuperação e Resiliência submetida pela CCDR Algarve no quadro da 

consulta pública do Plano de Recuperação e Resiliência. ---------------------------- 

- de Assembleia Municipal de Odemira, ofício número cinquenta de dez de março 

de dois mil e vinte e um, enviando congratulação sobre “Programa de Ação para 

o Perímetro de rega do Mira”. --------------------------------------------------------- 

- de Sérgio Alves, e-mail de vinte e três de março de dois mil e vinte, informando 

ter feito a denúncia da existência de uma exploração suinícola ilegal no Vale da 

Telha e que passados cinco anos ainda não foram tomadas medidas para que a 

referida exploração tivesse sido cessada. --------------------------------------------- 

- de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, e-mail de    vinte e 

três de Março de dois mil e vinte e um, enviando para conhecimento ficha síntese 

da execução mensal do Programa Operacional do Algarve relativa a fevereiro de 

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

- de Associação Nacional de Assembleias Municipais, e-mail de seis de abril dois 

mil e vinte um, enviando parecer sobre a realização da sessão de abril e Lei 

numero treze traço B barra dois mil e vinte e um, de cinco de abril. --------------- 

- de Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, e-mail de treze de 

dois mil e vinte um, enviando para conhecimento informação mensal do 

Programa Operacional do Algarve relativa a março de dois mil e vinte um. -------     

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

vinte um, enviando informação relativa aos balanços quantitativos e económicos 

dos serviços de águas, saneamento e resíduos. --------------------------------------- 

- de GPA Sul da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura Recreio e 

Desporto, e-mail de vinte e seis de abril de dois mil e vinte e um, solicitando a 

divulgação do documento em anexo junto das coletividades. ----------------------- 

O Senhor Vítor Vicente começou por fazer uma saudação ao vinte e cinco de 

abril, naturalmente nos momentos em que ocorrem não é oportuno organizar 

quaisquer comemorações, está com isso concordante, contudo, dada a 

proximidade desta sessão e da data não queria deixar de aqui numa forma muito 

simples e muito rápida deixar uma palavra para aqueles que derrubaram o 

anterior regime e também para aqueles que após a revolução foram capazes de 

ter a lucidez de conseguir conduzir todo o processo para que se instalasse o 

regime democrático que nos permite, antes de outras coisas, todos aqui hoje 

estarmos em representação daqueles que nos elegeram a falar livremente 

daquilo que achamos cada um de nós à sua maneira do que é melhor para o seu 

Município e para o seu Concelho. Naturalmente considerando que é importante 

para as novas gerações que possamos ter estas referências, ele já é dos velhos e 

viveu esses momentos, naturalmente sem formação política alguma, aquilo que 

no momento todos sentiam que é era aflição das mães deste País de estarem a 

criar filhos para irem para a guerra e que o fim da guerra foi para todos um 

alívio e naturalmente que depois com a sabedoria de outros foi possível instituir 

um regime democrático que vivemos e que iremos continuar a viver. -------------- 

Queria no âmbito da correspondência e daquela recebida da CCDR sobre o Plano 

de Recuperação e Resiliência, da leitura que fez do mesmo e também do 

documento de composição da CCDR Algarve com qual em termos gerais 

concorda, mas que queria referir alguns aspetos, aqueles que têm a ver com as 

variantes aos centros urbanos, a eficiência hídrica onde parece-lhe que poderá 

haver aqui algumas janelas em termos de poupança de água nos circuitos 

urbanos e alguma coisa também ao nível do armazenamento de água, muito 

embora pessoalmente considere que se devia ir mais longe numa matéria que 
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sabe que nem todos concordam com a construção de mais barragens e não 

ficarmos apenas com o ir buscar água ao Guadiana para fortalecer no sotavento 

Odeleite e naturalmente também a expressão de iniciar o processo de 

dessalinização. Também queria fazer uma referência à valorização do território 

rural muito embora não veja questões objetivas, mas crê que a intenção será de 

referir a eficiência energética nos edifícios, contudo verifica que o Algarve de 

forma muito objetiva apenas naquilo que era  as variantes dos centros urbanos, 

temos a variante de Olhão, a ponte de Alcoutim para San Lúcar e a questão da 

água do Guadiana, crê que ficam aqui janelas de oportunidade noutras rúbricas 

para que o Senhor Presidente da Câmara esteja atendo e possa de alguma forma 

aproveitar este instrumento no sentido de trazer para o Município investimentos 

que bem necessitamos nas mais diferentes áreas de desenvolvimento. 

Naturalmente que é com mágoa que vê que a variante de Aljezur apesar do 

Plano prever as variantes aos centros urbanos, que a variante de Aljezur não 

aparece, vê também com mágoa não aparecer a ligação ferroviária ao 

aeroporto, vê também desagrado não aparecer o Hospital Central Universitário 

do Algarve. Contudo, crê que para além de ter estas mágoas de não ver o Algarve 

contemplado com obras que considera fundamentais, apelou ao Senhor 

Presidente da Câmara que esteja a tento e que aproveite estas janelas naquilo 

que têm a ver com o desenvolvimento do território rural, naquilo que tem a ver 

com a eficiência energética dos edifícios para que eventualmente possamos 

aproveitar alguma coisa em proveito do nosso Município. -------------------------- 

OS SENHORES JOSÉ FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ESTEVÃO E HENRIQUE MANUEL RAMOS 

HENRIQUES PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS ---------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência 

que fala na mobilidade sustentável e estando com a ideia de dar apoios aos 

Municípios em termos de tração elétrica. -------------------------------------------- 

Gostava de saber qual é a situação daquela suinicultura no Vale da Telha que 

está na correspondência. -------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que hoje foi um dia extraordinário porque 

há um ano que começou a pandemia e o Concelho de Aljezur e as suas gentes, a 

economia e os empresários não foram propriamente notícia, exceto uma vez ou 

outra, agora e nestes últimos dias temos sido mais que notícia, infelizmente 

pelas piores razões, desde as últimas duas semanas tem-se feito um esforço para 

com quem de direito sensibilizar para  a situação de Aljezur, entendem que existe 

razões objetivas da conferência de Impresa do Senhor Primeiro-ministro, na 

decisão que saiu ontem do Conselho de Ministros, dize-o com alguma mágoa e 

que a preocupação que tinha era que não desconfinado mais, não seriamos 

penalizados, a verdade é que ontem veio a notícia que teríamos que regredir, se é 

muito grave a regressão que temos que fazer, seria bem pior se tivéssemos que 

regredir mais um patamar, seria muito mais agradável avançar no 

desconfinamento. Se estivéssemos numa situação complexa seria o primeiro a 

pedir mais medidas, mais restrição e que ação fosse de outra maneira. A verdade 

é que a coisa muito controlada e está bem definido onde são os focos, os casos 

que existem estão a ser acompanhados, não é fácil, mas a verdade é que a 

evolução tem vindo a diminuir os casos. Os critérios precisam de ser reavaliados, 

precisam de ser revistos e acima de tudo, não pode ser uma forma matemática 

pura e dura, se por um lado compreende que tem que haver números, por outro 

lado, também tem que haver outros critérios que possam trazer mais justiça às 

decisões. Há uma questão na matemática que é só esta: nós temos cinco mil 

quinhentas e quarenta e nove habitantes em termos do que é o número da 

estatística de dois mil e dezanove, são esses os habitantes que eles consideram 
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para o Concelho de Aljezur, mas na verdade temos muito mais gente, atrevia-se 

a dizer que nesta altura devemos ter mais quatro/cinco mil pessoas no Concelho, 

não contam para o número de habitantes, mas contarão para o número de casos 

de COVID se eles vierem a acontecer. Aqui há logo uma questão de calculo para 

se alterar as situações não só para o nosso Concelho como para outros do nosso 

País, deixando um texto que fez chegar aos vários Ministérios e às várias 

entidades que também acompanham, uma maneira de colaborar e também um 

protesto sobre a mesma situação. ----------------------------------------------------- 

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência disse que é muito bem-vindo e 

é seguramente muito desafiante, há lá obras que não estão contempladas, não 

foi porque a Câmara de Aljezur não as tivesse apresentado em sede própria, a 

variante, a recuperação da água nas várias descargas do canal do Mira, entre 

uma série de outros projetos. Este Plano de Resiliência está muito centralizado 

em muito investimento do Estado Central, esperam que noutras rúbricas, 

noutros programas possa haver lugar e espaço para alguns projetos que podem 

beneficiar e precisamos para o Concelho de Aljezur. Há rúbricas específicas e 

este Plano vai apontar para três ou quatro linhas orientadoras, este Plano vai 

acima de tudo apontar para a eficiência energética, as questões do ambiente, 

das tecnologias e cada vez mais e independentemente de quem estiver será muito 

importante, a Câmara Municipal que se prepare com projetos nessas áreas. 

Tem-se também discutido muito a questão do que é em termos administrativos e 

burocráticos desses processos nos concursos, no outro dia falava-se da questão 

de criar uma espécie de gabinete para o Algarve, que poderia ser uma maneira 

mais aligeirada de se poder vencer muitas vezes o que é o sistema administrativo 

e burocrático. Há tempos atrás falava-se nas questões de aligeirar a contratação 

pública e veio uma série de vozes a dizer que estavam a querer facilitar a vida 

para as questões da corrupção, não se trata disso e hoje quem lida com a 

administração pública sabe o que é o peso da burocracia da administração 

pública e vencê-la. O desfio é grande que aí vem, fala-se do Plano de 

Recuperação, fala-se também da questão dos trezentos milhões para o Algarve 

especificamente para poder também vencer o que é a nossa dependência pura e 

dura muitas vezes do turismo, o desafio também é grande. Há um Plano que foi 

entregue em sede própria com uma série de projetos para todo o Algarve, uns 

que têm a ver com projetos até intermunicipais, vão ver se têm sucessos nessa 

situação. Há que arregaçar as mangas, preparar processos e projetos para se 

poder ir a estes fundos comunitários que são seguramente importantíssimos 

para o Algarve e que são seguramente uma oportunidade que é fundamental 

aproveitar. Em termos do que é mobilidade sustentável, etc., etc. têm algumas 

candidaturas feitas, há algumas que estão aprovadas, na eficiência energética e 

também mobilidade, sabe que está a andar a candidatura para três viaturas de 

energia elétrica que esperam tê-las cá dentro em breve e isso também é 

importante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à questão suinicultura no Vale da Telha disse não ter conhecimento, 

sabe que no passado houve uma situação de uns porcos que estava lá num 

terreno e que tomou nota e vai verificar a situação. -------------------------------- 
 

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

O Senhor José Duarte perguntou sobre a demolição de uma cabine telefónica que 

se encontrava no Largo Primeiro de Maio na Igreja Nova que vinha obra de 

recuperação desse Largo e verificou que uma empresa que está ali a fazer uma 

obra de construção particular demoliu a mesma, com certeza que não a demoliu 

por demolir deve ser sido com autorização de alguém de direito. ------------------ 
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Relativamente à informação dada pela CCDR Algarve sobre o Programa 

Operacional do Algarve com um mapa da distribuição de projetos e fundos por 

Concelho, a nossa realidade é a que é, verifica-se que o Concelho de Aljezur está 

em décimo-sexto no Algarve, ultrapassado até por Alcoutim e Monchique, será 

assim mesmo, gostava de alguma palavra sobre esta situação. --------------------- 

Referindo-se ao Castelo de Aljezur, disse que é o monumento mais importante do 

Concelho e o mais visitado por turistas e curiosos, a situação em que ele se 

encontra atualmente e já há algum tempo a esta parte é de abandono e 

desprezo, eventualmente também sabemos que o Castelo não é da Câmara, é da 

Direção Regional da Cultura, Ministério da Cultura, no entanto, parece-lhe que 

algumas coisas aqui localmente poderiam ser feitas no sentido de melhorar e 

com certeza que está em mente do Senhor Presidente da Câmara e uma vez que 

se aproxima até o verão, altura com mais turismo, porque de facto aquilo está 

completamente degradado, com ervas, os painéis de informação estão todos 

estragadas, não é de agora, há já muito tempo, urge dar uma nova imagem 

áquilo porque de facto é um sítio onde toda a gente passa e de alguma forma já 

têm apresentado algumas reclamações na Associação de Património, etc. -------- 

O SENHOR MANUEL ALBERTO SANTINHOS CRISTO, PASSOU A FAZER PARTE DOS 

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

A Mesa da Assembleia Municipal passou a ter a seguinte constituição:  ----------- 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente. ---------------------------------------  

José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário. ----------------------------------  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Segundo-Secretário. ---------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que a cabine telefónica na Igreja Nova foi 

demolida e foi-o com o consenso da Câmara Municipal porque ela era para já ter 

sido demolida há algum tempo, a Telecom deixou de ter os telefones a funcionar 

e na altura tinham pensado em limpar aquilo por não fazia lá nada, foi 

acordado com o proprietário da obra que que está lá a decorrer aquela 

demolição, mesmo que fosse mantida a Telecom não iria ali colocar novos 

telefones, foi autorizado e acompanhado pela Câmara, aproveitou-se de alguma 

maneira a sinergia. -------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência foram apresentadas uma série 

de projetos no âmbito do PDR, uns estão contemplados, outros não, Alcoutim 

tem ponte de San Lúcar, gostava de ter lá a variante, mas parece que a nossa 

variante em termos do que é a política das variantes para o Algarve não se 

enquadra lá, esperam ter outra possibilidade noutro programa qualquer, vão 

estar atentos, haverão ter projetos e ir conseguir ir buscar algum dinheiro para 

o Concelho. Puseram a estrada entre Carrapateira e Aljezur e depois a que faz o 

Concelho de Vila do Bispo que era uma estrada que ligava estes dois concelhos e 

que também não aparece, era um projeto importante para nós e também seria 

para a Vila do Bispo que não aparece nesta fase e é uma estrada muito 

importante. ----------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao Castelo de Aljezur este é maior ícone em termos culturais, é 

monumento nacional, vai passar para a alçada do Município, poderia dizer que é 

“nosso”, está neste momento a ser trabalhado o acordo para entrega do 

monumento. Dizer que resistiram até agora à delegação de competências, dão-

nos o castelo, dão-nos uma honra que é cuidar do mesmo, mas não nos dão nada 

em termos de apoio de pessoal ou seja o que for. Somos nós que passaremos a 

tratar do Castelo, já pediram à Direção Regional da Cultura para enviar os 

layouts dos placards para poderem fazer novos, dentro em breve fazer a limpeza 

daquela erva que não dignifica nada do que é o monumento nacional, 

começarão a ter essa responsabilidade direta, como em muitas intervenções que 
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se fizeram naquele Castelo, as menores, a própria Junta de Freguesia de Aljezur 

muitas vezes foi limpar e a Câmara Municipal muitas vezes fez pequenas 

intervenções, passarão a ser os cuidadores do Castelo sendo que de alguma 

maneira a maior parte das intervenções que se possam vir a fazer têm que ser 

sempre autorizadas pela tutela. Tem toda a razão quando diz que é nossa 

imagem, assim que tenham o leiaute dos placards estes serão executados e 

colocados e a limpeza estará prevista para o mês de maio. ------------------------- 
 

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 Johannes Schydlo referiu-se à construção de barragens particulares e 

todos sabem que vivemos num tempo de alterações climáticas, como a escassez 

que água que sempre faz falta seja para combater os incêndios ou para a rega, 

perguntando em que medida a Câmara disponibiliza apoios para construção 

dessas pequenas barragens. ----------------------------------------------------------- 

Relativamente à construção do canil e tendo lido que dois Concelhos do Algarve 

estão em vias de construir novos canis e acha que em Aljezur também faz falta, 

perguntou em que ponto se encontra a construção do mesmo. --------------------- 

Gostava de saber também qual a situação da construção do novo posto da GNR.  

Sobre a limpezas dos terrenos particulares, gostava de saber em que medida a 

Câmara apoia porque há muitos proprietários de idade que não conseguem fazer 

o trabalho e que precisam de ajuda. -------------------------------------------------- 

Já se falou na Assembleia sobre ciclovias e foi dito que o Concelho participa num 

programa no Algarve, mas a sua preocupação são as ciclovias dentro da vila 

porque a estrada é muito apertada e é um perigo andar de bicicleta ali, gostando 

de saber o que está a ser feito em termos de segurança rodoviária para os 

ciclistas, nomeadamente na vila. ----------------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte disse que o Senhor Presidente da Câmara já nos habitou a 

uma elucidação perfeita e completa nas várias vertentes de atuação da Câmara 

e do Senhor Presidente da Câmara, se não nos diz nada do que ele vai dizer é 

porque não tem novidades, passando a reportar: ----------------------------------- 

- Sobre o Fundo Ambiental e Agência Portuguesa do Ambiente, em junho do ano 

passado a Câmara divulgou com pompa e circunstância que tinha sido aprovada 

uma verba de duzentos mil euros para uma intervenção na ribeira de Aljezur, em 

dois mil e vinte seria para fazer o projeto e a obra iria decorrer em dois mil e 

vinte e um, considerando que já passou terço do ano de dois mil e vinte e um, 

perguntava se há alguma novidade sobre isto. -------------------------------------- 

- A Estratégia Local de Habitação também nos foi dito que a Câmara Municipal 

adjudicou a uma empresa da especialidade um estudo sobre a Estratégia Local 

de Habitação, perguntando se há alguma novidade. -------------------------------- 

- A Escola C+S ser reabilitada para um melhor funcionamento do que está, 

sabemos que é difícil, são projetos caros e complicados. ----------------------------  
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- O Mercado Municipal de Aljezur também há muito que não se fala nisso. ------- 

- E por último e senão o maior de todos, o Vale da Telha. --------------------------- 

Situações que gostava que o Senhor Presidente da Câmara dissesse algo para o 

nosso esclarecimento. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que não existe apoio por parte da Câmara 

Municipal para a construção das charcas, as barragens têm outra dimensão e 

nem é a Câmara que as licencia. ------------------------------------------------------ 

Em relação ao canil já existe um projeto para o mesmo, é para ser construído na 

Zona Industrial, vão ver se conseguem avançar com a sua construção este ano. - 

O projeto do edifício da GNR está a ser elaborado e praticamente pronto, 

havendo uma questão que tem a ver com a desafetação de um bocado de terreno 

onde vai ser construído que tem a ver com a Reserva Agrícola, porque há 

documento que é necessário para a instrução do processo na Reserva Agrícola, 

inicialmente numa reunião havida foi dito que não havia nenhum problema 

nessa desafetação, havendo um documento da Administração Interna que teima 

em não chegar para poderem instruir o processo, tendo chegado há alguns um 

documento que nos pede mais alguma informação. Vão tentando insistir, 

gostava que o quartel de GNR pudesse ser uma realidade por várias razões que 

entenderão e seguramente partilham. ------------------------------------------------ 

Em relação limpeza dos terrenos particulares, as equipas de sapadores fazem o 

trabalho que é da responsabilidade da autarquia, que é limpar as faixas à volta 

das localidades e outras que são da competência das autarquias, de vez 

enquanto aproveitam também para fazer algum trabalho nalguma situação 

pontual. Os proprietários têm que tratar dos seus terrenos, a lei é assim, se não 

tratarem serão levantados autos, podem vir parar à Câmara, a Câmara tem de 

limpar e depois cobrar aos proprietários, a Câmara nunca fez isso e dificilmente 

fará, mas essa é que a realidade. É obrigatório a limpeza dos terrenos 

particulares com esta questão que terão que ser notificados, etc., se tiverem 

possibilidade de alguma limpeza até o fazem e não passa disso, estão a fazer 

trabalho, as equipas estão no terreno, com algum trabalho feito, que numa 

próxima reunião pode trazer essa informação mais detalhada. Para os 

proprietários não há apoio a não ser que a área florestal tenha algum apoio 

para esse fim. --------------------------------------------------------------------------- 

Quanto às ciclovias, o projeto que foi entregue pela POLIS tinha uma série de 

problemas, no nosso e no da Vila do Bispo, juntaram-se e fizeram um 

procedimento para melhor o projeto, têm havido algumas reuniões com a CCDR 

e com todas as entidades envolvidas, neste momento está a recolher todos os 

pareceres que têm a ver com as ecovias e ciclovias no Concelho. Dentro da Vila 

há uma parte de integra a estrada nacional, mas não é de criação de ciclovias 

dentro da Vila de Aljezur, sabe que há um movimento em Aljezur que quer muito 

que o uso da bicicleta seja uma realidade, incentiva e bem, não está isso em 

causa, mas as particularidades nossa Vila também não permitem, digo ele, não 

permitem grandes operações em termos do que é a ciclovia, a questão é que a 

Vila é atravessada pela estrada nacional e nela mandamos zero, também há-de 

trazer à assembleia o que se pretende com as ciclovias e ecovias. É um projeto 

ambicioso entre Aljezur e Vila do Bispo perspetivado com mais de dois milhões de 

euros de investimento, a CDDR está muito empenhada no projeto. ----------------  

Da questão do Fundo Ambiental o projeto está entregue e também mereceu 

alguns pareceres das várias entidades com competência nesta matéria, houve a 

questão de alguns produtos a utilizar na limpeza de algumas invasoras e entre o 

ICNF e APA houve algumas situações que andaram para se resolver, a 
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empreitada vai ser lançada a todo o momento, esperamos ser uma realidade até 

porque há prazos a cumprir. ---------------------------------------------------------- 

O documento Estratégia Local de Habitação está a ser elaborado, está do lado da 

Câmara Municipal, segunda-feira temos uma reunião agendada para definir 

meia dúzia de situações que lá estão e queremos que a mesma seja aprovada 

porque é um documento essencial para algum dinheiro que existe para poder 

recorrer para fazer alguns investimentos nestas áreas, queriam poder aprovar a 

mesma durante o mês de maio/junho para estarem em condições de poder 

apresentar uma série de candidaturas. ----------------------------------------------- 

A Escola C+S o projeto está concluído, vão se o conseguem pôr a andar, são 

cerca de um milhão e seiscentos mil euros de investimento, estão a aguardar um 

documento da revisão do projeto porque para as obras acima de setecentos mil 

euros é preciso fazer uma revisão projeto, vão ver se vão conseguir pô-lo em 

marcha. --------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto ao Mercado o projeto está feito e também preciso fazer essa revisão e 

isso é essencial para depois também lançar a obra. --------------------------------- 

Nestas duas obras são quase três milhões de euros para poder investir, se este 

período de mais de um ano de COVID veio influenciar aqui alguma coisa, é 

verdade, há coisas que ficaram paradas e se calhar estas foram também algumas 

delas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Sobre o Vale da Telha o processo está neste momento numa fase onde a equipa 

da Biodesign está à procura das soluções e a fazer as alterações tendo em conta 

os pareceres das várias entidades. Em maio esta marcada uma reunião com  a 

empresa e o gabinete de advogados que acompanha este processo, sendo que há 

dois documentos que são essenciais, um que tem a ver com o levantamento que 

não está feito e foi preciso fazer, um cadastro florestal indo ao pormenor de 

identificar até onde estão ou não os sobreiros e há outro que a CCDR exigiu e na 

sua perspetiva bem, que tem a ver com o estudo de impacto ambiental que é 

exigido, a equipa está muito reticente e advogado que acompanha o processo, 

que foi o Secretário de Estado do Ordenamento que deu o despacho de 

incompatibilidade aquela zona do Vale da Telha com os lote das duas letras e 

que agora acompanha o processo do Vale da Telha e tem uma opinião contrária 

à da CCDR. A operação do Espartal é uma coisa muito menor, foi-lhe exigido 

agora um estudo de impacto ambiental que é uma gota de água em relação ao 

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

Numa reunião que teve o início do ano com a CCDR esta mais uma vez 

manifestou toda a disponibilidade e vontade, mas há coisas que não podem ser 

ultrapassadas e essa é a realidade neste momento no Vale da Telha. Que a 

pressão que o Ministério fazia todas as semanas sobre o processo do Vale da 

Telha, isso tem de alguma maneira estado mais tranquilo. -------------------------  

No outro dia foi recebida mais uma decisão do tribunal em relação ao Vale da 

Telha sobre a matéria que tem a ver com a decisão que a Câmara tomou em dois 

mil e doze, sobre a suspensão de tudo que era obra no Vale da Telha, licença de 

utilização, licença de construção, etc., há cerca de dois anos houve um tribunal 

que revogou a decisão da Câmara e mandou reavaliar todos os processos, é o que 

têm estado fazer, já devem ter passado mais de cinquenta licenças de utilização 

que estavam pendentes, é um trabalho moroso, tem que ser visto situação a 

situação, mais uma vez o tribunal veio confirmar essa situação que tinha 

acontecido antes. ----------------------------------------------------------------------  

Gostava de dar mais notícias sobre o Vale da Telha e de ter o processo do Plano 

de Pormenor mais adiantado, é um processo moroso, duro porque não é uma 

decisão da Câmara Municipal, é uma decisão onde há entidades que dão parecer 
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e são pareceres vinculativos e a equipa tem que fazer o que lhe é pedido, custa 

mais dinheiro aos planos, custa e é mais moroso, é, mas é a única maneira. ------ 

O Senhor Vítor Vicente referindo-se à construção do canil disse que a sua 

primeira reação foi de lhe parecer que a “indústria do canil” não seja muito 

compatível com as outras indústrias instaladas na Zona Industrial, necessita de 

ponderar melhor, mas a sua instalação não será boa para o canil nem para as 

outras indústrias que estão na Zona Industrial, não querendo deixar de deixar 

esta reação ainda que quente. -------------------------------------------------------- 

Por outro lado, saudar a iniciativa de escoar dez toneladas de batata doce aos 

produtores de Aljezur aos profissionais de saúde que merecem seguramente, 

preferia que a batata fosse escoada por iniciativas normais de mercado, mas 

assim não foi possível, tudo o que fizer no sentido de escoar e dar algum ânimo 

aos produtores é bem-vindo. ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que provavelmente não se teria explicado 

bem em relação ao canil, o mesmo não é para ser construído nos lotes que estão 

desenhados, há uma parte mais a sul na zona onde está o campo de tiro que são 

terrenos do Município é possível ser aí nessa zona. ---------------------------------- 
 

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  DDOOIISS 
ELEIÇÃO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA INTEGRAR O 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: ------------------------------------------- 

Pela Mesa foi lida o ofício da Câmara Municipal, número três mil quinhentos e 

quarente cinco, de doze de abril de dois mil e catorze, solicitando a indicação de 

presidente de junta de freguesia, eleito pela assembleia municipal em 

representação das freguesias do concelho, para integrar o Conselho Municipal 

de Educação. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira, Presidente da Junta da Freguesia de Odeceixe, disse que 

os Presidentes de Junta propunham o Presidente de Junta de Freguesia de 

Bordeira, José Francisco da Conceição Estevão, para integrar o Conselho 

Municipal de Educação. --------------------------------------------------------------- 

A eleição foi feita através de votação por escrutínio secreto, sendo dezanove os 

votos registados, o que coincide com o número de votantes, obtendo-se a 

seguinte votação: ----------------------------------------------------------------------  

– Votos a favor - dezoito. -------------------------------------------------------------- 

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

Assim, foi eleito para integrar o Conselho Municipal de Educação, o Senhor José 

Francisco da Conceição Estevão, Presidente da Junta de Freguesia de Bordeira. -- 
 

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

ADENDAS AOS CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA: -------------------------------------------------------------  

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

reunião de dezasseis de abril de dois mil e vinte e um, 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 Senhor Presidente da Câmara disse que já veio a esta assembleia o apoio 

financeiro a algumas rúbricas às juntas de freguesia, desta vez vêm as adendas, 

matéria que já estava na alçada das juntas, mas que há aí algumas verbas para 

poderem efetuar algumas obras, algumas intervenções e alguns melhoramentos 

em áreas muito específicas. A Junta de Freguesia de Aljezur não está incluída 
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porque da verba acordada inicialmente decidiu fazer um investimento único 

para a construção de um armazém. Na Junta de Freguesia de Bordeira uma 

adenda no âmbito da requalificação de uma rua na Carrapateira, o acesso a 

uma escadaria e o projeto da Escola da Carrapateira, obra há muito desejada. 

Para a Junta de Freguesia de Odeceixe o melhoramento de uma paliçada que não 

foi contemplada nos trabalhos da POLIS na Praia de Odeceixe e a Junta assumiu 

melhorar aquela zona. Para a Junta de Freguesia do Rogil tem a ver com 

realização de mais um conjunto de gavetões, colocação de portão e pintura no 

Cemitério do Rogil e também uma intervenção na Escola de Maria Vinagre para 

a construção de uma casinha de apoio. ---------------------------------------------- 

Estas adendas são matéria que já estavam na alçada das Juntas de Freguesia 

que perfazem o valor global de mais ou menos sessenta e cinco mil euros a cada 

uma ou um pouco mais nalguns casos. -----------------------------------------------  

O Senhor José Duarte disse confessar ter alguma dificuldade em compreender a 

questão de algumas delegações de competências nas Juntas de Freguesia que já 

vem desde há alguns anos. Quando uma Junta de Freguesia está a executar 

obras num polidesportivo municipal, no passado, quando a Câmara é que tem os 

técnicos, fiscais, engenheiros e na altura foi dada essa competência delegada, 

depois às vezes aparece uma coisa simples numa rua e dizem que é com eles, é 

com a câmara, daí é que não compreende bem certas competências que vão para 

as Juntas. Neste caso, para a Bordeira é delegada competência de elaboração de 

um projeto de arquitetura e engenharia na antiga Escola Primária da 

Carrapateira, apetece-lhe perguntar o que é que estão a fazer os técnicos na 

Câmara, se a Junta de Freguesia que não tem técnicos tem que adjudicar a um 

particular, não seria mais viável ser a Câmara a fazer esses projetos, é uma 

questão que põe, mas se calhar estará enganado, gostaria de ter alguma 

resposta. -------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao Rogil um anexo na Escola Primária de Maria Vinagre é o mesmo 

caso, não é a Junta que tem fiscais e técnicos, a Junta vai fazer isso, certamente 

aceitou, se calhar ele é que estou a ver mal. Tem levantado dúvidas sobre as 

delegações de competências nalgumas áreas, nomeadamente aquelas que 

obedecem a pormenores técnicos com a intervenção técnica. ----------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse sobre esta matéria já sabem o que ele pensa e é 

para concordar em absoluto com o que o Senhor José Duarte acabou de dizer, 

que aliás é que aquilo que há muito anos aqui vem dizendo. ----------------------- 

O Senhor Eliezer Candeias disse que quando se tem dúvidas deve-se pedir 

explicações cá dentro e não fora. Sobre o anexo da Escola de Maria Vinagre disse 

que com o seu acordo e o da Câmara Municipal há muito a mesma que está à 

disposição dos interesses públicos e onde se se realizam várias atividades 

públicas e privadas destinadas à comunidade, bem como, a realização missa e 

aniversários, não havendo uma dispensa para pôr os diversos materiais de 

limpeza e ferramentas sendo por isso necessário construí-la. ---------------------- 

Em relação aos gavetões disse que desde que é Presidente de Junta sempre tem 

havido protocolos com as Juntas de Freguesia para servir os interesses da 

população e sempre com vontade da Câmara Municipal e os Presidentes de Junta 

são as pessoas que estão mais perto das populações e as Câmaras sempre têm 

lutado ao lado das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------- 

O Senhor Carlos Vieira em relação a esta matéria disse que o Senhor José Duarte 

não estará errado, mas se calhar mal informado, dando como exemplo o caso de 

execução de calçadas em que existe apenas uma empresa a fazer esse trabalho 

no Concelho, existem poucas empresas que se candidatam a trabalhos públicos, 

como já tem sido referido muitas vezes pelo Senhor Presidente da Câmara dando 
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exemplos de obras de grande envergadura que muitos Municípios não têm 

concorrentes às mesmas. A essas empresas quando se lhe é adjudicado um 

trabalho, tanto da parte do Município como das Juntas de Freguesia eles só 

podem efetuar trabalhos até um determinado valor e se o Município fizer todas 

as obras com essa empresa, se arranjar duas ou três ruas em cada freguesia 

certamente não o poderá fazer porque vai ultrapassar o que lhe é permitido por 

lei pagar a essa empresa durante um determinado período, este tipo de 

delegação de competências serve para que essas obras sejam feitas, ou seja, a 

Câmara Municipal delega nas Juntas de Freguesia para poderem efetuar um 

serviço que teria que ser feito por ela, mas visto não a poder fazer transfere a 

competência para a Junta para que possa ser efetuada e para que não aconteça 

aquilo que aquilo que o Senhor José Duarte estava a falar que era deixar o 

buraco por tapar. São pequenas obras que as pessoas não dão valor, mas que 

muitas vezes resolvem problemas das populações que é por exemplo as ruas em 

calçada e que tentam de ir melhorando todos os anos. ------------------------------ 

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

Assembleia Municipal deliberou, sobre as propostas apresentadas pela Câmara 

Municipal, como a seguir se indica: --------------------------------------------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a oitava adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a Junta de Freguesia de Bordeira. --------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a nona adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a Junta de Freguesia de Odeceixe. --------------- 

➢ Aprovar por unanimidade, a oitava adenda ao contrato interadministrativo de 

delegação de competências com a Junta de Freguesia de Rogil. ------------------- 
  

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

SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -------------------  

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

reunião de vinte e este de abril de dois mil e vinte e um, 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 Senhor Presidente da Câmara disse que esta revisão tinha a ver com alguns 

pequenos ajustes, alguns de quinhentos euros, mas os dezassete mil euros têm a 

ver com uma pequena obra que é preciso fazer no armazém municipal e que não 

estava prevista e que tem a ver com a condições de trabalho do pessoal que está 

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

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

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vítor 

Vicente, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal, de segunda 

revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano de dois 

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

NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  PPOONNTTOO  CCIINNCCOO 
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADE DE DOIS MIL E VINTE DA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ALJEZUR: --------------  

Presente à reunião o Relatório de Atividade de dois mil e vinte da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, foi dispensada a sua leitura, uma vez 

que o mesmo tinha sido oportunamente remetido a todos os membros da 

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

A Senhora Vereadora Fátima Neto, Presidente da Comissão de Proteção de 
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Crianças e Jovens de Aljezur disse que o relatório que encaminhou é constituído 

por todos mapas apresentados e que são extraídos de uma aplicação informática 

nacional e acompanhados de um documento word que é uma síntese do 

movimento todo quer em termos processual, quer em termos de funcionamento 

da Comissão e foi esse documento que levou à Comissão Alargada onde estão as 

quinze entidades, é uma nota explicativa do que aconteceu em dois mil e vinte 

apenas para tornar legível a todas as pessoas e entenderem os mapas. ----------- 

A sua obrigação e a obrigação da CPCJ é a de disponibilizar a informação, não é 

um documento que votem, mas é uma obrigação que têm de participar/devolver 

à comunidade o que a comunidade lhes entregou como função. ------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que independentemente da opinião de 

cada um ser uma obrigação de termos a funcionar esta Comissão, dar nota 

pública do trabalho meritório que tem esta Comissão e do trabalho 

responsabilidade que têm em cima destes elementos que a compõem. As coisas 

nem sempre são fáceis assim, aliás esta Comissão trata de matéria delicadíssima, 

falamos de crianças e estes tempos difíceis que vivemos mais conturbados, 

algumas coisas se têm agravado, às vezes com muito pressão também pondo de 

parte algum sentimento que é preciso. Não queria deixar de referir o trabalho 

que estas pessoas fazem e dedicam, é trabalho exaustivo, é um trabalho de 

responsabilidade e que às vezes encontram situações que não seguramente não 

deitam a baixo, não as derrubam, mas que exigem muito e que têm que ter essa 

capacidade. Dar uma nota de agradecimento estas pessoas que fazem parte 

desta Comissão e reconhecer o trabalho que é feito e o empenho que têm e acima 

de tudo a dedicação que têm de ter numa matéria tão especial e tão específica 

que é. ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse fazer das palavras do Senhor Presidente 

da Câmara as palavras da Assembleia Municipal no reconhecimento do trabalho 

das pessoas que de forma voluntária prestam este serviço à nossa sociedade. ---- 
 

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 

da que foi tomada por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação por 

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

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

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

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

trinta de abril 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 
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_________________________________________ 

 

O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 


