
1 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 
 

 

 

Ata da terceira sessão ordinária de 2021 
 

 

 

LOCAL: Espaço +, Rua da Escola - Aljezur 

DATA: 25 de junho de 2021 

INÍCIO: 21:08 horas 

ENCERRAMENTO: 22:20 horas 

 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 

Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  

Mara Alexandra Lourenço Duarte, Primeiro-Secretário  

José Maria da Luz, Segundo-Secretário 

 

MEMBROS PRESENTES: 

José António Duarte, Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros Amaro de 

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

Cavaco, José Francisco da Conceição Estevão e Eliezer João Candeias 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  

Carlos Manuel Rosa Vieira, substituído por António Ângelo Candeias dos Santos 

 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  

José Carlos Pacheco Silva, José Almeida da Silva, Mónica Vanessa Mendonça 

Poitevin, Francisco Pacheco de Oliveira e Henrique Manuel Ramos Henriques 

                                                               

 

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 

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

da Silva, António José Monteiro Carvalho, 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 21:08 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: ----------------------------------------------- 

Não compareceu à presente sessão o membro Carlos Manuel Rosa Vieira, 

Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe, sendo substituído nos termos do 

artigo septuagésimo-oitavo, da Lei cento e sessenta cinco barra noventa e nove, 

de dezoito de setembro, alterada pela Lei cinco traço A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, pelo Senhor António Ângelo Candeias dos Santos, Tesoureiro da 

Junta de Freguesia de Odeceixe, que depois de verificada a identidade e 

legitimidade do cidadão, o mesmo tomou o seu lugar na assembleia. -------------  
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------------------

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

foi pela Mesa considerada justificada a falta dada pelo Senhor José Carlos 

Pacheco Silva, 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, 

sob proposta da câmara municipal, de autorização da repartição de encargos e 

assunção de compromissos plurianuais, nos termos e para os efeitos do artigo 

vigésimo-segundo do Decreto-Lei número cento noventa e sete barra noventa  e 

nove, de oito de junho e alínea c) do número um do artigo sexto da Lei número 

seis barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, respetivamente, dos 

encargos e compromissos resultantes do apoio à Universidade do Algarve. ------- 

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

de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe, para reparação do 

comboio turístico. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

encargos referente à Bolsa de Voluntariado, atribuída a pensionistas daquela 

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

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

de desafetação de uma parcela de terreno do Domínio Público Municipal para o 

Domínio Privado Municipal – segunda alteração ao Loteamento Municipal dos 

Malhadais I – Odeceixe – Alvará três barra dois mil e quatro. ---------------------- 

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

de medidas de apoio no âmbito do COVID-dezanove para o ano de dois mil e 

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

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

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

 

 

UM - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

NNÚÚMMEERROO  UUMM  PPOONNTTOO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: ------------------------------------ 
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Foi presente a ata da sessão ordinária realizada no dia trinta de abril 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. ----------------------- 
 

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

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

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

sete de maio de dois mil e vinte e um, enviando Informação Mensal do Programa 

Operacional do Algarve, referente a abril de dois mil e vinte e um. ---------------- 

- de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil e vinte e dois, de 

vinte sete de abril de dois mil e vinte e um, enviando deliberação sobre 

procedimento para aquisição de bens alimentares, higiene e limpeza - Cabazes COVID. - 

- de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil e treze, de vinte e 

sete de abril de dois mil e um, enviando deliberação sobre atribuição de apoio em 

género a pessoas em quarentena/isolamento, por determinação da Saúde. -------------- 

- de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número quatro mil seiscentos e setenta 

de catorze de maio de dois mil e vinte e um, informado sobre Medidas 

extraordinárias no âmbito do agravamento da situação pandémica da covid-dezanove 

no Concelho de Aljezur - Programa: Aljezur - Município Presente dois ponto zero. ------ 

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

sete de junho de dois mil e vinte e um, enviando apresentação com o ponto de 

situação da preparação do Quadro Financeiro Plurianual dois mil e vinte e um-

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

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

sete de junho de dois mil e vinte e um, enviando de informação síntese e matriz 

de prioridades do novo Quadro Financeiro Plurianual dois mil e vinte e um-dois 

mil e vinte sete. ------------------------------------------------------------------------ 

- de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número cinco mil oitocentos quarenta e 

três, de vinte e três de junho de dois mil e vinte e um, transmitindo que na sua 

reunião realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte e um, emitiu a mera 

declaração referente à quinta alteração por adaptação do Plano Diretor 

Municipal de Aljezur. ------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente da Câmara referindo-se em relação à alteração do Plano 

Diretor Municipal disse que foram obrigados a fazer a transcrição de uma série 

de artigos do Plano de Ordenamento da Orla Costeira e do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, 

tinham de fazer até ao dia treze de julho a adaptação do Plano Diretor 

Municipal. Não concordam com esta alteração, porque Plano de Ordenamento 

da Orla Costeira e o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina não foram ainda alterados e são obrigados a fazê-

lo, mas a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e o Secretário 

de Estado obrigavam fazer essa alteração, sem a qual não podiam fazer 

candidaturas a fundos comunitários. ------------------------------------------------ 

O que está instituído na lei é dar conhecimento à Assembleia Municipal desta 

alteração, foi uma postura de se fazer porque ainda não foi revisto o Plano de 

Ordenamento da Orla Costeira e o Plano de Ordenamento do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ---------------------------------------------- 

O Senhor Johannes Schydlo disse que no Plano do Quadro Financeiro da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para dois mil e vinte e 

um/dois mil e vinte e sete não  é falado nada acerca da gestão da água e gostaria 
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de saber porquê. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor José Cavaco disse que passam os anos e as coisas vão constantemente 

a ser adiadas, se não temos o IC quatro foi porque o mesmo foi recusado pelos 

então presidentes das Câmaras de Odemira e Aljezur, Justino e Manuel 

Marreiros. ------------------------------------------------------------------------------  

Também não quiseram a construção da variante e são filas de viaturas dentro de 

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

Em relação ao Vale da Telha, o Decreto número trinta quatro barra noventa 

sete, que foi publicado quando o engenheiro Guterres foi Primeiro-Ministro, que 

nos empurrava para que fosse por diante a sua recuperação, foi chover no 

molhado em que ninguém fez nada. Foi feito um contrato entre o Município e o 

dono do Vale da Telha para elaboração do Plano de Pormenor. -------------------- 

Andamos a enganar toda a gente e é preciso que este concelho vá por diante. ---- 

Quanto à urbanização da Praia de Odeceixe foi impedido que a mesma 

continuasse a desenvolver-se para que não faltasse o betão na Arrifana e não se 

fez nada. -------------------------------------------------------------------------------- 

Poderá um dia haver problema com o transporte de matérias perigosas na Vila 

de Aljezur por não ter sido construída a variante. ---------------------------------- 

Deixemo-nos de boicotes para que este concelho avance. --------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que para a gestão da água no Plano de 

Recuperação e Resiliência está prevista uma verba de duzentos milhões de euros 

para eficiência hídrica do Algarve, deve haver dinheiro para o abastecimento. --- 

Não deixa de concordar genericamente com as questões do Senhor José Cavaco. 

O IC quatro não irá certamente ser construído como estava previsto inicialmente 

e ainda não desistiram da variante de Aljezur. -------------------------------------- 

Em relação do Vale da Telha foi pela primeira vez entregue na Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional o Plano de Pormenor, o qual já obteve 

os pareceres das diversas entidades, estando a equipa projetista a fazer as 

alterações de acordo com esses pareceres, ou há uma grande vontade política ou 

não se faz nada. Ao tempo que existe e não há uma situação efetiva. Na última 

reunião havida sobre o Plano, esta foi muito assertiva e espera que se chegue a 

bom porto no próximo mandato autárquico. ---------------------------------------- 
  

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

Não se registou qualquer 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. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vítor Vicente disse que na informação nada consta ao nível de 

execução de obras, o que parece é que não temos obras no Concelho. ------------- 

O Senhor Johahnes Schydlo disse que havia vários assuntos na informação que 

já constavam na informação anterior. ----------------------------------------------- 

O Senhor José Duarte felicitou o Vereador do Trânsito pela marcação do trânsito 
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no Largo do Mercado na Igreja Nova. ------------------------------------------------ 

Recomendou que no estacionamento junto à Caixa Agrícola os dois lugares de 

descargas existentes deveriam de ser contínuos, o que permitia o estacionamento 

de uma viatura maior, o que não acontece neste momento. ------------------------ 

Relativamente às transferências de competências do Estado para os Municípios 

em dois mil e vinte um, perguntou se vão haver pessoas para as mesmas, ou o 

que foi feito em termos de pessoal. --------------------------------------------------- 

O Senhor Johahnes Schydlo perguntou se a Câmara Municipal tem apoios para, 

sejam administrativos ou financeiros, para a construção de pequenas barragens 

de particulares. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara disse que houve um lapso na informação uma 

vez que foi organizada por outra pessoa e que ele depois não fez a verificação da 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------- 

Que existem obras a ser executadas, fica o reparo, há obras por administração 

direta e há outras feitas por terceiros. ----------------------------------------------- 

O Largo da Igreja Nova está bem arranjado e em relação ao estacionamento de 

cargas e descargas junto à Caixa Agrícola tem que ser equacionado essa 

situação, faltado ainda a instalação do corrimão. ---------------------------------- 

Em relação ao parque de baixo junto às Finanças vai ficar informal, indo ser 

feito o procedimento para ser melhorado. ------------------------------------------- 

Na questão das transferências, a educação e a saúde irão transferir o pessoal 

auxiliar e também os edifícios. É mais um pacote de problemas que o Estado 

tinha e que os passou para as autarquias. ------------------------------------------- 

Ainda em relação ao estacionamento referiu que também estão a tentar ver se 

encontram mais algum espaço para poder aumentar o estacionamento junto à 

ponte, mas que há alguma dificuldade por os terrenos existentes serem agrícolas. 

Relativamente aos apoios para a construção de pequenas barragens por parte de 

particulares disse que os mesmos não existem. -------------------------------------- 
 

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

SOB PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL, DE AUTORIZAÇÃO DA 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS E ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO VIGÉSIMO-

SEGUNDO DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO NOVENTA E SETE BARRA 

NOVENTA  E NOVE, DE OITO DE JUNHO E ALÍNEA C) DO NÚMERO UM DO 

ARTIGO SEXTO DA LEI NÚMERO SEIS BARRA DOIS MIL E DOZE, DE VINTE E 

UM DE FEVEREIRO, RESPETIVAMENTE, DOS ENCARGOS E COMPROMISSOS 

RESULTANTES DO APOIO À UNIVERSIDADE DO ALGARVE: --------------------- 

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

reunião de vinte e cinco de maio 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. ----------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal de repartição de encargos e assunção de compromissos 

plurianuais, nos termos do artigo vigésimo segundo do Decreto-Lei cento e 

noventa e sete barra noventa e nove, de oito de junho e alínea c) do número 1 do 

artigo sexto da Lei número seis barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, 

como a seguir se indica, referente ao Contrato Programa entre os Municípios 

Associados da Comunidade Intermunicipal do Algarve e a UAlg - Universidade 

do Algarve, de apoio ao Curso de Medicina: ------------------------------------------ 
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Para o ano de dois mil e vinte e um - Dez mil trezentos e vinte e cinco euros. ----- 

Para o ano de dois mil e vinte e dois - Dez mil trezentos e vinte e cinco euros. ---- 

Para o ano de dois mil e vinte e três - Dez mil trezentos e vinte e cinco euros. ---- 

Para o ano de dois mil e vinte e quatro - Dez mil trezentos e vinte e cinco euros. - 

Para o ano de dois mil e vinte e cinco - Dez mil trezentos e vinte e cinco euros. --- 
 

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

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE, PARA 

REPARAÇÃO DO COMBOIO TURÍSTICO: --------------------------------------------  

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

reunião de oito 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 José Cavaco disse que o comboio para a Praia de Odeceixe faz todo o 

sentido e evita o trânsito de muitos carros para lá, diminuindo a quantidade de 

carbono e a superlotação do estacionamento existente. ---------------------------- 

Se só agora se pensa na reparação, só no fim do verão estará ao serviço, 

lamentado o atraso, nesta época já deveria estar a funcionar. --------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara disse que ano passado o comboio também não 

funcionou, não sabe se este ano chegará a funcionar. Só há uma empresa no 

país que faz esse tipo de reparação, é preciso primeiro uma estimativa para a 

reparação, mas só depois na reparação é que consegue saber o seu valor. -------- 

Entenderam dar este passo, porque a aquisição de um novo comboio custa mais 

de trezentos mil euros. ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que é interessante o transporte para a 

Praia de Odeceixe e está de acordo com o Senhor José Cavaco, o mais importante 

é a mobilidade e quem não tem viatura precisa desse transporte. ------------------ 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de apoio financeiro à Junta de Freguesia de 

Odeceixe, para reparação do comboio turístico. ------------------------------------- 
 

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

APOIO FINANCEIRO À FREGUESIA DE BORDEIRA, PARA PAGAMENTO DE 

ENCARGOS REFERENTE À BOLSA DE VOLUNTARIADO, ATRIBUÍDA A 

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

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

reunião de oito 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 José Francisco Estevão disse que estes voluntários têm a ver com 

pensionistas que vivem na Freguesia, é bom para eles porque estão ocupadas e 

gostam do que fazem e a Junta usufrui dos seus serviços e é bom para a 

comunidade. ---------------------------------------------------------------------------- 

Estas pessoas costumam estar integradas no PROTEL e quando este não existe 

estão ocupadas neste voluntariado. -------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal de apoio financeiro à Freguesia de 
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Bordeira, para pagamento de encargos referente à Bolsa de Voluntariado, 

atribuída a pensionistas daquela Freguesia. ----------------------------------------- 

 

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

DESAFETAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO PRIVADO MUNICIPAL – SEGUNDA 

ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS MALHADAIS I – ODECEIXE – 

ALVARÁ TRÊS BARRA DOIS MIL E QUATRO: ---------------------------------------  

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

reunião de vinte e cinco de maio 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. ----------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal da desafetação do Domínio Público Municipal, da área de mil 

quinhentos e setenta e quatro virgula quarenta metros quadrado, resultante da 

segunda alteração ao Loteamento dos Malhadais I - Odeceixe – Alvará número 

três barra dois mil e quatro, com o fim de a integrar no Domínio Privado 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

MEDIDAS DE APOIO NO ÂMBITO DO COVID-DEZAVOVE 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 dois 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. ----------------- 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal de apoio às medidas de apoio no âmbito da COVID-dezanove 

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E VINTE: ---  

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

reunião de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, que acompanhada o 

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

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

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

O Senhor Presidente da Câmara disse as contas são o que são, esta é uma 

apreciação técnica deste documento. ------------------------------------------------- 

Este ano foi um trabalho difícil a elaboração deste documento porque face à 

alteração da legislação passou a haver um novo modelo de organização para a 

contabilidade e há que reconhecer o enorme esforço e trabalho efetuado pelos 

serviços na elaboração deste documento. --------------------------------------------  
 

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

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

➢ Aprovar por maioria, com as abstenções dos Senhores José Duarte, Vítor 

Vicente e José Cavaco, a proposta apresentada pela Câmara Municipal, da 

Prestação de Contas e Relatório de Gestão de dois mil e vinte. -------------------- 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO SENHOR JOSÉ DUARTE: --------------------------------------- 

“A abstenção não tem a ver com a gestão ou preparação das contas, é um 

documento analisado por empresas e os funcionários fazem o seu melhor. ------- 

A abstenção tem a ver por já a ter feito aquando da aprovação do orçamento 

para dois mil e vinte.” -----------------------------------------------------------------

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

“Na dúvida da qual eu tenho em relação este documento, este é um documento 

do executivo, é verdade, foi resultante de um orçamento com o qual não 

concordei, daí a minha abstenção.” --------------------------------------------------- 

 

➢ Aprovar por unanimidade, que, a aplicação do Resultado Líquido do Exercício, 

cujo valor é de é trezentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove 

euros e vinte e um cêntimos como a seguir se indica: ------------------------------ 

Constituição de reservas legais no valor de dezoito mil duzentos e trinta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos e que o valor restante, trezentos e quarenta e 

seis  mil quinhentos e onze euros e setenta e setenta e cinco cêntimos,  seja 

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

A Assembleia Municipal tomou ainda conhecimento da Declaração emitida nos 

termos do artigo décimo quinto, da Lei número oito barra dois mil e doze, de 

vinte e um de fevereiro, alterada Lei número vinte e dois barra dois mil e quinze, 

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

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

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

O Senhor Presidente da Assembleia disse que de acordo com a legislação em 

vigor os membros têm pouco tempo para analisar este documento e que a ANAM 

está a tentar que a legislação venha a ser alterada para que possa haver mais 

tempo para ser feita uma análise mais profunda deste documento por parte dos 

membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e cinco de junho de dois mil e vinte e um, mandando que, de tudo para constar, 

se lavrasse a presente ata. ------------------------------------------------------------- 

 

E eu, Mara Alexandra Lourenço Duarte, Primeiro-Secretário, para os devidos 

efeitos a redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

O Presidente 

_________________________________________ 
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O Primeiro-Secretário 

_________________________________________ 

 


