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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2021 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 06 de agosto de 2021 

INÍCIO: 21:09 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 António Duarte, Maria Emília Campos Chaparro 

Rosendo, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, 

Emanuel Marreiros Amaro de Jesus, Francisco Pacheco de Oliveira, José Almeida 

da Silva, Licínia Mendes Rodrigues, António Manuel da Silva Bravo, José de 

Oliveira Cavaco, Henrique Manuel Ramos Henriques, José Francisco da 

Conceição Estevão, Carlos Manuel Rosa Vieira e Eliezer João Candeias 

 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  

Mónica Vanessa Mendonça Poitevin                                                                

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva, 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 21:09 
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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 pela Senhora Mónica Vanessa 

Mendonça Poitevin, à presente sessão. ----------------------------------------------- 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

PPOONNTTOO  ÚÚNNIICCOO  
APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO, SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ALJEZUR: --------------------------------------- 

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

reunião de seis de junho 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 esta proposta tem a ver o Diretor de 

Departamento já ter pedido a aposentação e pode acontecer a todo o momento, 

têm uma Divisão de Obras Particulares, têm um Departamento que está acima 

dessa Divisão e não tinham constituído uma Divisão das Obras Municipais, o que 

é precisamente isso, é a possibilidade da criação de uma área ligada às obras 

municipais que tanto precisam e que a saída do engenheiro Carreiro que pode 

ser a todo o momento, mas ainda pode demorar um mês ou dois, mas há essa 

necessidade de criar essa estrutura, para ver se conseguem trazer alguém para 

esse lugar, não está a dizer que têm essa pessoa em vista ou que está escolhida 

ou que há uma perspetiva, mas a dificuldade que há em recrutar certos e 

determinados lugares é grande. A Câmara Municipal já por várias vezes abriu o 

lugar de engenheiro civil e têm tido dificuldade, conseguiram agora recrutar um 

engenheiro civil que já fez parte em tempos do quadro da Câmara, mas que 

depois acabou por sair, mas esse é um desafio grande, com a saída do 

engenheiro Carreiro que espera que dure algum tempo a sua estada na Câmara, 

mas não tem sido fácil encontrar uma solução. -------------------------------------  

É isso que pedem à Assembleia Municipal independentemente da altura que é, 

mas que é importante ver se conseguem trazer alguém para esse lugar que seria 

fundamental por várias razões, é isso que está em causa, são as obras municipais 

é preciso trazer alguém com alguma experiência que tenha essa capacidade e 

algum conhecimento já adquirido, é nessa perspetiva que há essa alteração, 

sendo que no futuro e independentemente de quem estiver a Câmara terá que 

sofrer novas alterações no seu quadro de pessoal por várias razões, é esta a 

situação de alguma urgência, de alguma necessidade e também poder ainda 

neste meio tempo agarrar algumas situações que decorrem. ----------------------- 

As pessoas passam o seu tempo e chegou o tempo de engenheiro Carreiro e é isso 

que estamos a preparar numa alteração que é pedida porque não tínhamos 

nenhuma Divisão criada para esse fim. ---------------------------------------------- 

O Senhor Vítor Vicente disse que aquilo que nos é pedido é a aprovação das 

unidades flexíveis de segundo grau, de três para quatro e as de terceiro grau 

para um número de quatro. Há partida não tem nada contra isso, pelo 

contrário, concorda. -------------------------------------------------------------------  

De qualquer maneira parece-lhe que esta é uma proposta avulso, desenquadrada 

e desgarrada, o Senhor Presidente deu a explicação que não está no documento 

que receberam, que tem a ver com a reforma do Diretor de Departamento. 

Quando o mesmo se reformar o lugar fica vago e será posto a concurso, não 

pondo em causa que seja necessário dividir as obras particulares das obras 

municipais, mas, contudo, isto não deixa de ser uma proposta avulso que vai ao 
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encontro das necessidades do momento e ele pensa que Câmara necessita é de 

ter uma estrutura orgânica devidamente pensada de acordo com as necessidades 

do Município e não soluções destas avulso, vê que as áreas do ambiente, da 

cultura e sociais estão meio perdidas no Organigrama da Câmara e crê que são 

áreas extremamente importantes, o desporto e tudo mais para que também 

tivessem uma unidade como Chefe de Divisão para coordenar todas estas áreas, 

mas isto é apenas um exemplo do que pensa que deve ser feito. --------------------  

Não está aqui em causa ser quatro ou cinco Divisões, serem três, quatro ou cinco 

unidades de terceiro grau, acha que serão aquelas que a lei permitir e aquelas 

que o Município necessitar, o que lhe parece é que esta proposta é avulso, 

incompleta e não lhe satisfaz de forma alguma porque pensa é que temos que 

pensar nas necessidades do Município naquilo que são as áreas que temos que 

dar atenção e estruturar os serviços da Câmara de forma a dar resposta às 

necessidades da sua atuação. --------------------------------------------------------- 

Não é por ser contra aquilo que nos propõem do aumento das unidades flexíveis, 

mas sim, esta proposta não merce a sua aprovação com pena sua, porque lhe 

parece que é uma proposta avulso e que não corresponde às necessidades 

efetivas e reais da organização do Município. --------------------------------------- 

O Senhor Henrique Henriques perguntou a que Divisão correspondem os lugares 

de terceiro grau. ----------------------------------------------------------------------- 

A Senhora Vereadora Fátima Neto em relação ao que o Senhor Henrique 

Henriques perguntou e no seguimento do comentário do Senhor Vítor Vicente, 

disse que querem ter a possibilidade de criar unidades ou subunidades como 

temos hoje aquela que foi também aprovada aqui, a Unidade Técnica de 

Desenvolvimento Social, que é propriamente uma Divisão, tem uma chefia e tem 

a seu cargo um conjunto de competências que dá apoio também a um Chefe de 

Divisão e das hipóteses que têm é olhar para o ambiente, não tanto como uma 

Divisão, deve estar dentro de uma Divisão maior, mas tem já um encargo de 

serviços e de operacionais e de gestão de matérias que já justificaria essa tal 

Unidade Técnica, à semelhança da que têm no Desenvolvimento Social e essas 

áreas para que de uma forma mais rápida possa responder e é por isso que se 

põe aí a possibilidade de alterar nesse nível o Regulamento. ----------------------- 

Que quando se distribuírem as competências de uma e de outra, uma vez que 

neste momento há a Divisão de Obras Particulares e Urbanismo e a ideia é criar 

a Divisão de Obras Municipais onde está hoje no Departamento e onde também 

está o ambiente que ficaria por enquanto na Divisão. ------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara disse que podiam estar aqui a fazer uma grande 

transformação no quadro da Câmara, não é o momento oportuno, no dia vinte e 

seis de setembro vão haver eleições e o próximo executivo seja ele qual for vai ter 

essa oportunidade, se lhe perguntarem se se satisfaz com isto, não, gostava de 

fazer muito mais em termos de reestrutura da Câmara, se irão continuar com o 

Departamento, isso será uma decisão da próxima Câmara, se irão aumentar as 

divisões, essa será uma decisão da uma próxima Câmara. -------------------------- 

A verdade é que, se ao dia de hoje, o Diretor de Departamento amanhã chegar o 

dia da reforma, a Câmara Municipal de Aljezur fica sem ninguém dessa área, 

podem dizer-lhe se não previu isso há mais tempo, previu, a verdade é que para 

trazer pessoas mesmo para o lugar de chefia para Aljezur, é um desafio grande e 

pensar-se que vêm do privado para o público dessa maneira não vem ninguém, 

virão do público para o público e o Senhor Vítor Vicente sabe bem desta 

situação, ou há aqui a possibilidade de uma transferência e vão ver ser a 

conseguem ou poderá ser mais complicado. Não tem dúvida que a Câmara 

Municipal de Aljezur, aliás todas as Câmaras com as competências que aí vêm e 
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as que estão vai ser necessário um aprofundar de toda a estrutura orgânica, se é 

com Departamento, se se extingue o Departamento, se é com mais Divisões ou 

não. -------------------------------------------------------------------------------------  

A verdade é que as Câmaras Municipais, quer com o que que vem da educação e 

já no próximo ano vão ter que assumir essas competências, a saúde e ação social 

e outras que estão a trabalhar vai ser exigente, sabem também que a capacidade 

em termos do que é o Quadro de Pessoal tem os seus limites, poderiam ter vindo 

aqui com uma alteração mais profunda, mas também julga que nesta altura não 

seria correto e o próximo executivo quando tomar posse seguramente vai querer 

organizar a Câmara à sua maneira pela necessidade e pelo cunho que quererá 

dar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O ambiente é daquelas áreas que cada vez mais que tem que se ter em atenção, 

não tem dúvidas que vai ter que ser no ambiente e não só, se é suficiente uma 

Subunidade ou uma Divisão, vão ver. ------------------------------------------------ 
 

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

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

José Duarte, António Bravo, Vítor Vicente e José Cavaco, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de alteração ao Regulamento da 

Organização dos Serviços Municipais do Município de Aljezur. -------------------- 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR VÍTOR VICENTE: ------------------------------------- 

“Abstenho-me de acordo com o que foi referido na minha intervenção.” –---------  
 

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: -------------------------- 

Na deliberação tomada 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 trinta minutos do dia seis 

de agosto 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 

_________________________________________ 


