
             
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Acta nº 06/09 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Local:     Sala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do MunicípioSala das Sessões dos Paços do Município 

Data:     11115 de Dezembro de 20095 de Dezembro de 20095 de Dezembro de 20095 de Dezembro de 2009 

Inicio:     11110000.00 horas.00 horas.00 horas.00 horas   

Encerramento:  11111111....15151515    horashorashorashoras  

Aprovada em:  22222222    de Dezembro de 2009de Dezembro de 2009de Dezembro de 2009de Dezembro de 2009 

 
� � � 

 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho AmarelinhoJosé Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da , Presidente da , Presidente da , Presidente da 

Câmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de AljezurCâmara Municipal de Aljezur    
 

Vereadores Presentes: 
    

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da SilvaMaria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva    

António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho António José Monteiro de Carvalho     

Rosa Maria dos Santos CigaRosa Maria dos Santos CigaRosa Maria dos Santos CigaRosa Maria dos Santos Cigarra Rocharra Rocharra Rocharra Rocha    
 
Verificou-se a ausência dos seguintes membros:  
    

José Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas GonçalvesJosé Manuel Lucas Gonçalves    
    

�    
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A reunião A reunião A reunião A reunião foi foi foi foi secretariada pelo secretariada pelo secretariada pelo secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa Chefe de Divisão Administrativa 

e de Recursos Humanos,e de Recursos Humanos,e de Recursos Humanos,e de Recursos Humanos,    José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.José da Silva Gregório.    
    

�    
    

Abertura da Reunião::::    VerificandoVerificandoVerificandoVerificando----se a se a se a se a presença presença presença presença dadadada    maioriamaioriamaioriamaioria    dos dos dos dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta amembros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta amembros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta amembros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a    

reunião pelas 1reunião pelas 1reunião pelas 1reunião pelas 10000.00 .00 .00 .00 horas.horas.horas.horas.    
    
    

    

Deliberações Tomadas 
 

FALTAS JUSTIFICADASFALTAS JUSTIFICADASFALTAS JUSTIFICADASFALTAS JUSTIFICADAS: : : : ––––    A Câmara tendo conhecimento que A Câmara tendo conhecimento que A Câmara tendo conhecimento que A Câmara tendo conhecimento que 

o Senhor Vereador o Senhor Vereador o Senhor Vereador o Senhor Vereador José Manuel Lucas Gonçalves, José Manuel Lucas Gonçalves, José Manuel Lucas Gonçalves, José Manuel Lucas Gonçalves, não pode não pode não pode não pode 

estar presente na reuniestar presente na reuniestar presente na reuniestar presente na reunião por motivos pessoaisão por motivos pessoaisão por motivos pessoaisão por motivos pessoais, deliberou por , deliberou por , deliberou por , deliberou por 

unanimidade, considerar justificada a sua falta.unanimidade, considerar justificada a sua falta.unanimidade, considerar justificada a sua falta.unanimidade, considerar justificada a sua falta.    ------------------------------------------------        

PPPPONTO ONTO ONTO ONTO UUUUMMMM    ––––    ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO OPÇÕES DO PLANO OPÇÕES DO PLANO OPÇÕES DO PLANO 

PARA DOIS MIL EPARA DOIS MIL EPARA DOIS MIL EPARA DOIS MIL E    DEZDEZDEZDEZ    E E E E MAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARA    DOIS MIL DOIS MIL DOIS MIL DOIS MIL 

E DEZE DEZE DEZE DEZ: : : : ––––    Pelo Senhor Presidente foi Pelo Senhor Presidente foi Pelo Senhor Presidente foi Pelo Senhor Presidente foi apresentada a proposta apresentada a proposta apresentada a proposta apresentada a proposta 

de de de de OrçameOrçameOrçameOrçamentontontonto    e Grandes Opções do Plano (e Grandes Opções do Plano (e Grandes Opções do Plano (e Grandes Opções do Plano (AMR e PPIAMR e PPIAMR e PPIAMR e PPI), ), ), ), 

para dois mil e dez, o qual é acompanhado por documentopara dois mil e dez, o qual é acompanhado por documentopara dois mil e dez, o qual é acompanhado por documentopara dois mil e dez, o qual é acompanhado por documento    

elaborado pelaborado pelaborado pelaborado pelo Senhor Presidenteelo Senhor Presidenteelo Senhor Presidenteelo Senhor Presidente    da Câmara, que a seguir se da Câmara, que a seguir se da Câmara, que a seguir se da Câmara, que a seguir se 

transcreve:transcreve:transcreve:transcreve:    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

““““ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARAOPÇÕES DO PLANO PARAOPÇÕES DO PLANO PARAOPÇÕES DO PLANO PARA    DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E DOIS MIL E 

NOVENOVENOVENOVE    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

De acordo com a legislaçãDe acordo com a legislaçãDe acordo com a legislaçãDe acordo com a legislação em vigor, a Câmara Municipal de o em vigor, a Câmara Municipal de o em vigor, a Câmara Municipal de o em vigor, a Câmara Municipal de 

Aljezur apresenta o Orçamento e Grandes Opções do Plano Aljezur apresenta o Orçamento e Grandes Opções do Plano Aljezur apresenta o Orçamento e Grandes Opções do Plano Aljezur apresenta o Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para o ano de para o ano de para o ano de para o ano de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez....    --------------------------------------------------------------------------------------------        

No âmbito das competências que estão adstritas ao Executivo No âmbito das competências que estão adstritas ao Executivo No âmbito das competências que estão adstritas ao Executivo No âmbito das competências que estão adstritas ao Executivo 

Municipal, os documentos apresentados pretendem demonstrar Municipal, os documentos apresentados pretendem demonstrar Municipal, os documentos apresentados pretendem demonstrar Municipal, os documentos apresentados pretendem demonstrar 

as projecções fias projecções fias projecções fias projecções financeiras de todas as acções que a Câmara nanceiras de todas as acções que a Câmara nanceiras de todas as acções que a Câmara nanceiras de todas as acções que a Câmara 

Municipal prevê que se executem no ano de Municipal prevê que se executem no ano de Municipal prevê que se executem no ano de Municipal prevê que se executem no ano de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez, , , , 

mas também em anos seguintes.mas também em anos seguintes.mas também em anos seguintes.mas também em anos seguintes.    ------------------------------------------------------------------------------------        
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À semelhança do ano anterior contaremos com condições À semelhança do ano anterior contaremos com condições À semelhança do ano anterior contaremos com condições À semelhança do ano anterior contaremos com condições 

difíceis e pouco favoráveis a grandes investimentos, todavia tal difíceis e pouco favoráveis a grandes investimentos, todavia tal difíceis e pouco favoráveis a grandes investimentos, todavia tal difíceis e pouco favoráveis a grandes investimentos, todavia tal 

facto facto facto facto só podesó podesó podesó pode    “aguçar” ainda mais a arte e o“aguçar” ainda mais a arte e o“aguçar” ainda mais a arte e o“aguçar” ainda mais a arte e o    engenho engenho engenho engenho 

necessários à sua concretização.necessários à sua concretização.necessários à sua concretização.necessários à sua concretização.    ----------------------------------------------------------------------------------------        

Ainda que recorrente, não será demais relembrar as condições Ainda que recorrente, não será demais relembrar as condições Ainda que recorrente, não será demais relembrar as condições Ainda que recorrente, não será demais relembrar as condições 

em que se perspectiva a execução de mais um orçamento. em que se perspectiva a execução de mais um orçamento. em que se perspectiva a execução de mais um orçamento. em que se perspectiva a execução de mais um orçamento. 

Desde logo a particular e complexa situação financeira e Desde logo a particular e complexa situação financeira e Desde logo a particular e complexa situação financeira e Desde logo a particular e complexa situação financeira e 

ececececonómica do País que se pode agravar em onómica do País que se pode agravar em onómica do País que se pode agravar em onómica do País que se pode agravar em dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez, , , , 

o aumento do desemprego, o estado da divido aumento do desemprego, o estado da divido aumento do desemprego, o estado da divido aumento do desemprego, o estado da divida pública, as a pública, as a pública, as a pública, as 

quase “marginais”quase “marginais”quase “marginais”quase “marginais”    receitas próprias.receitas próprias.receitas próprias.receitas próprias.    --------------------------------------------------------------------------------        

Neste quadro,Neste quadro,Neste quadro,Neste quadro,    as transferências do Estado constituirão o as transferências do Estado constituirão o as transferências do Estado constituirão o as transferências do Estado constituirão o 

principal suporte à execução orçamental, aliadas àprincipal suporte à execução orçamental, aliadas àprincipal suporte à execução orçamental, aliadas àprincipal suporte à execução orçamental, aliadas à    capacidade capacidade capacidade capacidade 

de endividamento de que a Câmara dispõe, acrescido num de endividamento de que a Câmara dispõe, acrescido num de endividamento de que a Câmara dispõe, acrescido num de endividamento de que a Câmara dispõe, acrescido num 

rigor extremo de rigor extremo de rigor extremo de rigor extremo de controlecontrolecontrolecontrole    e redução das despesas correntes.e redução das despesas correntes.e redução das despesas correntes.e redução das despesas correntes.    ----        

Não obstante destacamos:Não obstante destacamos:Não obstante destacamos:Não obstante destacamos:    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Repavimentação da Estrada de Marmelete, com financiamento Repavimentação da Estrada de Marmelete, com financiamento Repavimentação da Estrada de Marmelete, com financiamento Repavimentação da Estrada de Marmelete, com financiamento 

FEDER garantido de FEDER garantido de FEDER garantido de FEDER garantido de um milhão de eurosum milhão de eurosum milhão de eurosum milhão de euros;;;;    ------------------------------------------------------------        

AmplAmplAmplAmpliação da Escola EBI/JI de Aljezur, com financiamento iação da Escola EBI/JI de Aljezur, com financiamento iação da Escola EBI/JI de Aljezur, com financiamento iação da Escola EBI/JI de Aljezur, com financiamento 

FEDER garantido de FEDER garantido de FEDER garantido de FEDER garantido de setecentos mil eurossetecentos mil eurossetecentos mil eurossetecentos mil euros....    ------------------------------------------------------------        

A Sociedade POLIS Litoral Sudoeste Alentejano e Costa A Sociedade POLIS Litoral Sudoeste Alentejano e Costa A Sociedade POLIS Litoral Sudoeste Alentejano e Costa A Sociedade POLIS Litoral Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina representa também uma forte componente de Vicentina representa também uma forte componente de Vicentina representa também uma forte componente de Vicentina representa também uma forte componente de 

investimento, através de empréstimo a contrair na bancainvestimento, através de empréstimo a contrair na bancainvestimento, através de empréstimo a contrair na bancainvestimento, através de empréstimo a contrair na banca, para , para , para , para 

os projectos e acções previstos no âmbito deste Programa e os projectos e acções previstos no âmbito deste Programa e os projectos e acções previstos no âmbito deste Programa e os projectos e acções previstos no âmbito deste Programa e 

do qual o Executivo prestará regulares e atempadas do qual o Executivo prestará regulares e atempadas do qual o Executivo prestará regulares e atempadas do qual o Executivo prestará regulares e atempadas 

informações.informações.informações.informações.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Enquanto entidade promotora e dinamizadora da Rede Social, Enquanto entidade promotora e dinamizadora da Rede Social, Enquanto entidade promotora e dinamizadora da Rede Social, Enquanto entidade promotora e dinamizadora da Rede Social, 

a Câmara Municipal de Aljezur continuará a desenvolver e a Câmara Municipal de Aljezur continuará a desenvolver e a Câmara Municipal de Aljezur continuará a desenvolver e a Câmara Municipal de Aljezur continuará a desenvolver e 

privilegiprivilegiprivilegiprivilegiar este projecto de parceria, no âmbito das diversas ar este projecto de parceria, no âmbito das diversas ar este projecto de parceria, no âmbito das diversas ar este projecto de parceria, no âmbito das diversas 

intervenções sociais a pôr em prática. O mesmo acontecerá intervenções sociais a pôr em prática. O mesmo acontecerá intervenções sociais a pôr em prática. O mesmo acontecerá intervenções sociais a pôr em prática. O mesmo acontecerá 

com a CPCJcom a CPCJcom a CPCJcom a CPCJ,,,,    de forma a dar continuidade a todo o trabalho de forma a dar continuidade a todo o trabalho de forma a dar continuidade a todo o trabalho de forma a dar continuidade a todo o trabalho 

e apoio às situações susceptíveis de afectar a segurança, e apoio às situações susceptíveis de afectar a segurança, e apoio às situações susceptíveis de afectar a segurança, e apoio às situações susceptíveis de afectar a segurança, 
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formação e educação, que possformação e educação, que possformação e educação, que possformação e educação, que possam colocar em causa o am colocar em causa o am colocar em causa o am colocar em causa o 

desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens.desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens.desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens.desenvolvimento integral das nossas crianças e jovens.    ------------------------        

Na mesma esfera destacamos ainda as acções suplementares, Na mesma esfera destacamos ainda as acções suplementares, Na mesma esfera destacamos ainda as acções suplementares, Na mesma esfera destacamos ainda as acções suplementares, 

no âmbito de acção/emergência social, Programa PROTEL, no âmbito de acção/emergência social, Programa PROTEL, no âmbito de acção/emergência social, Programa PROTEL, no âmbito de acção/emergência social, Programa PROTEL, 

Vida Activa e Solidariedade Vida Activa e Solidariedade Vida Activa e Solidariedade Vida Activa e Solidariedade dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez, bem como o , bem como o , bem como o , bem como o 

Apoio às CApoio às CApoio às CApoio às Condições de Habitação de Munícipes Carenciados e ondições de Habitação de Munícipes Carenciados e ondições de Habitação de Munícipes Carenciados e ondições de Habitação de Munícipes Carenciados e 

Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento.Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento.Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento.Programa Municipal de Apoio Social ao Arrendamento.    ------------------------        

Fica, em nossa opinião, bem patente a prioridade no que à Fica, em nossa opinião, bem patente a prioridade no que à Fica, em nossa opinião, bem patente a prioridade no que à Fica, em nossa opinião, bem patente a prioridade no que à 

criação de condições de apoio aos mais desfavorecidos ou em criação de condições de apoio aos mais desfavorecidos ou em criação de condições de apoio aos mais desfavorecidos ou em criação de condições de apoio aos mais desfavorecidos ou em 

situação de carência diz respeito, nsituação de carência diz respeito, nsituação de carência diz respeito, nsituação de carência diz respeito, num contexto que ainda se um contexto que ainda se um contexto que ainda se um contexto que ainda se 

pauta por muita incerteza relativamente a todas as pauta por muita incerteza relativamente a todas as pauta por muita incerteza relativamente a todas as pauta por muita incerteza relativamente a todas as 

consequências da crise que se atravessa.consequências da crise que se atravessa.consequências da crise que se atravessa.consequências da crise que se atravessa.    ------------------------------------------------------------        

Iremos manter o apoio às diversas associações e Iremos manter o apoio às diversas associações e Iremos manter o apoio às diversas associações e Iremos manter o apoio às diversas associações e 

colectividades do concelho, de âmbito cultural e desportivo, colectividades do concelho, de âmbito cultural e desportivo, colectividades do concelho, de âmbito cultural e desportivo, colectividades do concelho, de âmbito cultural e desportivo, 

celebrando para o efeito Protcelebrando para o efeito Protcelebrando para o efeito Protcelebrando para o efeito Protocolos/Contratos Programa, com ocolos/Contratos Programa, com ocolos/Contratos Programa, com ocolos/Contratos Programa, com 

o objectivo efectivo de ajudar a potenciar e desenvolver de o objectivo efectivo de ajudar a potenciar e desenvolver de o objectivo efectivo de ajudar a potenciar e desenvolver de o objectivo efectivo de ajudar a potenciar e desenvolver de 

forma sustentável e concreta o trabalho que vêm forma sustentável e concreta o trabalho que vêm forma sustentável e concreta o trabalho que vêm forma sustentável e concreta o trabalho que vêm 

desenvolvendo.desenvolvendo.desenvolvendo.desenvolvendo.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

A educação continuará a merecer toda a atenção da Câmara A educação continuará a merecer toda a atenção da Câmara A educação continuará a merecer toda a atenção da Câmara A educação continuará a merecer toda a atenção da Câmara 

Municipal. Neste âmbito, dotaremos as salas Municipal. Neste âmbito, dotaremos as salas Municipal. Neste âmbito, dotaremos as salas Municipal. Neste âmbito, dotaremos as salas do do do do PrimeiroPrimeiroPrimeiroPrimeiro    Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo 

de quadros interactivos, será mantida a oferta de manuais de quadros interactivos, será mantida a oferta de manuais de quadros interactivos, será mantida a oferta de manuais de quadros interactivos, será mantida a oferta de manuais 

escolares, as actividades de enriquecimento curricular, entre escolares, as actividades de enriquecimento curricular, entre escolares, as actividades de enriquecimento curricular, entre escolares, as actividades de enriquecimento curricular, entre 

outras medidas identificadas em orçamento.outras medidas identificadas em orçamento.outras medidas identificadas em orçamento.outras medidas identificadas em orçamento.    --------------------------------------------------------        

Destacamos aindDestacamos aindDestacamos aindDestacamos ainda o apoio previsto para as IPSS’a o apoio previsto para as IPSS’a o apoio previsto para as IPSS’a o apoio previsto para as IPSS’s do s do s do s do 

concelho, nomeadamenteconcelho, nomeadamenteconcelho, nomeadamenteconcelho, nomeadamente    a Casa da a Casa da a Casa da a Casa da Criança do Rogil, Criança do Rogil, Criança do Rogil, Criança do Rogil, nas nas nas nas 

comparticipcomparticipcomparticipcomparticipações previstas para a Unidade ações previstas para a Unidade ações previstas para a Unidade ações previstas para a Unidade de Cuidados de Cuidados de Cuidados de Cuidados 

Continuados e Creche de Odeceixe.Continuados e Creche de Odeceixe.Continuados e Creche de Odeceixe.Continuados e Creche de Odeceixe.    ----------------------------------------------------------------------------        

Quanto aos Bombeiros Voluntários de Aljezur asseguraremos a Quanto aos Bombeiros Voluntários de Aljezur asseguraremos a Quanto aos Bombeiros Voluntários de Aljezur asseguraremos a Quanto aos Bombeiros Voluntários de Aljezur asseguraremos a 

parte não financiada na requalificação do Quartel Sede, bem parte não financiada na requalificação do Quartel Sede, bem parte não financiada na requalificação do Quartel Sede, bem parte não financiada na requalificação do Quartel Sede, bem 

como na criaçãcomo na criaçãcomo na criaçãcomo na criação de um Grupo de Intervenção, vocacionado o de um Grupo de Intervenção, vocacionado o de um Grupo de Intervenção, vocacionado o de um Grupo de Intervenção, vocacionado 

seja para emergência médica, incêndios, cheias, ou quaisquer seja para emergência médica, incêndios, cheias, ou quaisquer seja para emergência médica, incêndios, cheias, ou quaisquer seja para emergência médica, incêndios, cheias, ou quaisquer 

outras situações, no âmbito da protecção civil.outras situações, no âmbito da protecção civil.outras situações, no âmbito da protecção civil.outras situações, no âmbito da protecção civil.    ------------------------------------------------        
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Não fica fechada a possibilidade, como decorre do orçamento, Não fica fechada a possibilidade, como decorre do orçamento, Não fica fechada a possibilidade, como decorre do orçamento, Não fica fechada a possibilidade, como decorre do orçamento, 

de novo estudo de parceria públicode novo estudo de parceria públicode novo estudo de parceria públicode novo estudo de parceria público////privada.privada.privada.privada.    --------------------------------------------------------        

No âmbito do tuNo âmbito do tuNo âmbito do tuNo âmbito do turismo e actividades económicas,rismo e actividades económicas,rismo e actividades económicas,rismo e actividades económicas,    é nossa é nossa é nossa é nossa 

intenção promover um estudo de plano de desenvolvimento intenção promover um estudo de plano de desenvolvimento intenção promover um estudo de plano de desenvolvimento intenção promover um estudo de plano de desenvolvimento 

para um turismo sustentável.para um turismo sustentável.para um turismo sustentável.para um turismo sustentável.    ----------------------------------------------------------------------------------------------------        

Destacamos ainda a importância de que se reveste o projecto Destacamos ainda a importância de que se reveste o projecto Destacamos ainda a importância de que se reveste o projecto Destacamos ainda a importância de que se reveste o projecto 

da Birdwatching, capaz de gerar um número bastante da Birdwatching, capaz de gerar um número bastante da Birdwatching, capaz de gerar um número bastante da Birdwatching, capaz de gerar um número bastante 

sisisisignificativo de visitações no concelho.gnificativo de visitações no concelho.gnificativo de visitações no concelho.gnificativo de visitações no concelho.    ------------------------------------------------------------------------        

No que concerne ao ordenamento do Território, destacamos a No que concerne ao ordenamento do Território, destacamos a No que concerne ao ordenamento do Território, destacamos a No que concerne ao ordenamento do Território, destacamos a 

elaboração dos Planos de Pormenor do Vale da Telha e elaboração dos Planos de Pormenor do Vale da Telha e elaboração dos Planos de Pormenor do Vale da Telha e elaboração dos Planos de Pormenor do Vale da Telha e 

conclusão da Proposta de Revisão do Plano do PNSACV, sem conclusão da Proposta de Revisão do Plano do PNSACV, sem conclusão da Proposta de Revisão do Plano do PNSACV, sem conclusão da Proposta de Revisão do Plano do PNSACV, sem 

o qual não poderemos iniciar a revisão do PDM.o qual não poderemos iniciar a revisão do PDM.o qual não poderemos iniciar a revisão do PDM.o qual não poderemos iniciar a revisão do PDM.----------------------------------------        

RefiraRefiraRefiraRefira----se também o apoio incondicional à Assse também o apoio incondicional à Assse também o apoio incondicional à Assse também o apoio incondicional à Associação de ociação de ociação de ociação de 

Produtores da BatataProdutores da BatataProdutores da BatataProdutores da Batata----Doce,Doce,Doce,Doce,    dededede    forma a que sejam cumpridos forma a que sejam cumpridos forma a que sejam cumpridos forma a que sejam cumpridos 

todos os parâmetros que levem a que a colheita de todos os parâmetros que levem a que a colheita de todos os parâmetros que levem a que a colheita de todos os parâmetros que levem a que a colheita de dois mil dois mil dois mil dois mil 

e deze deze deze dez    possa já ser comercializada com o selo de produto de possa já ser comercializada com o selo de produto de possa já ser comercializada com o selo de produto de possa já ser comercializada com o selo de produto de 

indicação geográfica proindicação geográfica proindicação geográfica proindicação geográfica protegida.tegida.tegida.tegida.    ------------------------------------------------------------------------------------------------        

PrevêPrevêPrevêPrevê----se que o ano de se que o ano de se que o ano de se que o ano de dois mil e dezdois mil e dezdois mil e dezdois mil e dez    possa corresponder possa corresponder possa corresponder possa corresponder 

aaaao início da construção das ETAR’o início da construção das ETAR’o início da construção das ETAR’o início da construção das ETAR’s do Carrascalinho e Rogil.s do Carrascalinho e Rogil.s do Carrascalinho e Rogil.s do Carrascalinho e Rogil.        

Estamos em crer que a Zona Industrial da Feiteirinha ganhará Estamos em crer que a Zona Industrial da Feiteirinha ganhará Estamos em crer que a Zona Industrial da Feiteirinha ganhará Estamos em crer que a Zona Industrial da Feiteirinha ganhará 

novo fôlego, face às intenções de investimento manifestadas e novo fôlego, face às intenções de investimento manifestadas e novo fôlego, face às intenções de investimento manifestadas e novo fôlego, face às intenções de investimento manifestadas e 

a anala anala anala analisar.isar.isar.isar.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Finalmente, e quanto às Juntas de Freguesia, para Finalmente, e quanto às Juntas de Freguesia, para Finalmente, e quanto às Juntas de Freguesia, para Finalmente, e quanto às Juntas de Freguesia, para dois mil e dois mil e dois mil e dois mil e 

dezdezdezdez    os protocolos anexos ao presente os protocolos anexos ao presente os protocolos anexos ao presente os protocolos anexos ao presente OOOOrçamento atestam da rçamento atestam da rçamento atestam da rçamento atestam da 

vontade da Câmara Municipal continuar a puvontade da Câmara Municipal continuar a puvontade da Câmara Municipal continuar a puvontade da Câmara Municipal continuar a pugnar pela forma gnar pela forma gnar pela forma gnar pela forma 

mais eficaz de mais eficaz de mais eficaz de mais eficaz de disponibilizar às freguesias os meios que lhes disponibilizar às freguesias os meios que lhes disponibilizar às freguesias os meios que lhes disponibilizar às freguesias os meios que lhes 

permitam permitam permitam permitam ccccumprir os objectivos a que se umprir os objectivos a que se umprir os objectivos a que se umprir os objectivos a que se propuseram junto das propuseram junto das propuseram junto das propuseram junto das 

populações, não obstantepopulações, não obstantepopulações, não obstantepopulações, não obstante    a necessária redução de que asa necessária redução de que asa necessária redução de que asa necessária redução de que as    

transferências relativas a despesas correntes foram alvo.transferências relativas a despesas correntes foram alvo.transferências relativas a despesas correntes foram alvo.transferências relativas a despesas correntes foram alvo.    --------------------        

É neste quadro realista que nos propomos poupar cada vez É neste quadro realista que nos propomos poupar cada vez É neste quadro realista que nos propomos poupar cada vez É neste quadro realista que nos propomos poupar cada vez 

mais no que considerarmos acessórmais no que considerarmos acessórmais no que considerarmos acessórmais no que considerarmos acessório e investir nas acções, io e investir nas acções, io e investir nas acções, io e investir nas acções, 

projectprojectprojectprojectos e obras,os e obras,os e obras,os e obras,    que traduzam o compromisso que que traduzam o compromisso que que traduzam o compromisso que que traduzam o compromisso que 
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assumimos com o desenvolvimento sustentado da nossa terra assumimos com o desenvolvimento sustentado da nossa terra assumimos com o desenvolvimento sustentado da nossa terra assumimos com o desenvolvimento sustentado da nossa terra 

e o beme o beme o beme o bem----estar da nossa população.estar da nossa população.estar da nossa população.estar da nossa população.    ----------------------------------------------------------------------------        

Terminamos, desejando a todos as maiores felicidades e Terminamos, desejando a todos as maiores felicidades e Terminamos, desejando a todos as maiores felicidades e Terminamos, desejando a todos as maiores felicidades e 

sucessos pessoais para o Novo Ansucessos pessoais para o Novo Ansucessos pessoais para o Novo Ansucessos pessoais para o Novo Ano.o.o.o.    ------------------------------------------------------------------------        

Bem hajam!Bem hajam!Bem hajam!Bem hajam!    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

O Presidente da CâmaraO Presidente da CâmaraO Presidente da CâmaraO Presidente da Câmara””””    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Depois de deDepois de deDepois de deDepois de devidamente analisado o documentovidamente analisado o documentovidamente analisado o documentovidamente analisado o documento, a Câmara , a Câmara , a Câmara , a Câmara 

deliberou, por deliberou, por deliberou, por deliberou, por unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar , aprovar , aprovar , aprovar a propostaa propostaa propostaa proposta    das Grandes das Grandes das Grandes das Grandes 

Opções do Plano (AMR e PPI) e  Opções do Plano (AMR e PPI) e  Opções do Plano (AMR e PPI) e  Opções do Plano (AMR e PPI) e  OrçamentoOrçamentoOrçamentoOrçamento    para dois mil para dois mil para dois mil para dois mil 

e dez ee dez ee dez ee dez e        submeter asubmeter asubmeter asubmeter as mesms mesms mesms mesmaaaas à aprovação da Asses à aprovação da Asses à aprovação da Asses à aprovação da Assembleia mbleia mbleia mbleia 

Municipal, cujos documentos, depois de devidamente Municipal, cujos documentos, depois de devidamente Municipal, cujos documentos, depois de devidamente Municipal, cujos documentos, depois de devidamente 

rubricados, ficam rubricados, ficam rubricados, ficam rubricados, ficam arquivados em pasta própria.arquivados em pasta própria.arquivados em pasta própria.arquivados em pasta própria.    ------------------------------------------------        

MAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARAMAPA DE PESSOAL PARA    DOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZDOIS MIL E DEZ::::    ––––    PPPPara cumprimento ara cumprimento ara cumprimento ara cumprimento 

do estipulado no número três do artigo quinto, da Lei número do estipulado no número três do artigo quinto, da Lei número do estipulado no número três do artigo quinto, da Lei número do estipulado no número três do artigo quinto, da Lei número 

doze A barra dois mil e oito, de doze A barra dois mil e oito, de doze A barra dois mil e oito, de doze A barra dois mil e oito, de vinte e sete de Fevereiro, vinte e sete de Fevereiro, vinte e sete de Fevereiro, vinte e sete de Fevereiro, 

foi apresentado o Mapa de Pessoal do Município, para o ano foi apresentado o Mapa de Pessoal do Município, para o ano foi apresentado o Mapa de Pessoal do Município, para o ano foi apresentado o Mapa de Pessoal do Município, para o ano 

de dois mil e dez, tendo a Câmara deliberado, por de dois mil e dez, tendo a Câmara deliberado, por de dois mil e dez, tendo a Câmara deliberado, por de dois mil e dez, tendo a Câmara deliberado, por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar o mesmo e remete, aprovar o mesmo e remete, aprovar o mesmo e remete, aprovar o mesmo e remete----lo à Assembleia lo à Assembleia lo à Assembleia lo à Assembleia 

Municipal para aprovação.Municipal para aprovação.Municipal para aprovação.Municipal para aprovação.    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

DELEGAÇÃO DE COMPETÊDELEGAÇÃO DE COMPETÊDELEGAÇÃO DE COMPETÊDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DENCIAS NAS JUNTAS DENCIAS NAS JUNTAS DENCIAS NAS JUNTAS DE    FREGUESIA:FREGUESIA:FREGUESIA:FREGUESIA:    A A A A 

Câmara Câmara Câmara Câmara deliberou, por unanimidade, delegar nas Juntas de deliberou, por unanimidade, delegar nas Juntas de deliberou, por unanimidade, delegar nas Juntas de deliberou, por unanimidade, delegar nas Juntas de 

Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil, as Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil, as Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil, as Freguesia de Aljezur, Bordeira, Odeceixe e Rogil, as 

competências constantes nas minutas de protocolo a competências constantes nas minutas de protocolo a competências constantes nas minutas de protocolo a competências constantes nas minutas de protocolo a 

estabelecer com cada uma das Juntas, que se dão como estabelecer com cada uma das Juntas, que se dão como estabelecer com cada uma das Juntas, que se dão como estabelecer com cada uma das Juntas, que se dão como 

aprovadas e submeter as mesmaprovadas e submeter as mesmaprovadas e submeter as mesmaprovadas e submeter as mesmas à Assembleia Municipal para as à Assembleia Municipal para as à Assembleia Municipal para as à Assembleia Municipal para 

aprovação, cujos documentos depois de rubricados ficam aprovação, cujos documentos depois de rubricados ficam aprovação, cujos documentos depois de rubricados ficam aprovação, cujos documentos depois de rubricados ficam 

apensos à presente acta.apensos à presente acta.apensos à presente acta.apensos à presente acta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
PROTOCOLOS A ESTABELPROTOCOLOS A ESTABELPROTOCOLOS A ESTABELPROTOCOLOS A ESTABELECER COM AS JUNTAS DECER COM AS JUNTAS DECER COM AS JUNTAS DECER COM AS JUNTAS DE FREGUESIA E FREGUESIA E FREGUESIA E FREGUESIA ––––    

TRANSFERÊNCIA DE CAPTRANSFERÊNCIA DE CAPTRANSFERÊNCIA DE CAPTRANSFERÊNCIA DE CAPITALITALITALITAL: : : : ––––    A Câmara dA Câmara dA Câmara dA Câmara deliberou, eliberou, eliberou, eliberou, por por por por 

unanimidadeunanimidadeunanimidadeunanimidade, aprovar, aprovar, aprovar, aprovar    as minutas de as minutas de as minutas de as minutas de Protocolo a estabelecer Protocolo a estabelecer Protocolo a estabelecer Protocolo a estabelecer 

com acom acom acom assss    JuntaJuntaJuntaJuntassss    de Freguesia dede Freguesia dede Freguesia dede Freguesia de    Aljezur,Aljezur,Aljezur,Aljezur,    BordeiraBordeiraBordeiraBordeira,,,,    Odeceixe e Odeceixe e Odeceixe e Odeceixe e 



RRRREUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE EUNIÃO DE 15.12.0915.12.0915.12.0915.12.09    

Pág.  6

Rogil Rogil Rogil Rogil e remeter as mesmas à Assembleia Municipal, para e remeter as mesmas à Assembleia Municipal, para e remeter as mesmas à Assembleia Municipal, para e remeter as mesmas à Assembleia Municipal, para 

aprovação.aprovação.aprovação.aprovação.    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTAAPROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: : : : ––––    De acordo com o De acordo com o De acordo com o De acordo com o 

disposto disposto disposto disposto no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei no número três, do Artigo noventa e dois, da Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco ––––    A A A A 

barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, e depois de lida 

em voz alta na presença de todos, aem voz alta na presença de todos, aem voz alta na presença de todos, aem voz alta na presença de todos, a    Câmara deliberou por Câmara deliberou por Câmara deliberou por Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta.unanimidade, aprovar a acta em minuta. -----------------  

VOTAÇÃOVOTAÇÃOVOTAÇÃOVOTAÇÃO: : : : ––––    Todas as votações foram tomadas nominalmente.Todas as votações foram tomadas nominalmente.Todas as votações foram tomadas nominalmente.Todas as votações foram tomadas nominalmente.        

ENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNENCERRAMENTO DA REUNIÃOIÃOIÃOIÃO: : : : ––––    E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais E, não havendo mais 

assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi encerrada a 

reuniãoreuniãoreuniãoreunião, , , , eram eram eram eram oooonnnnzzzzeeee    horashorashorashoras    e quine quine quine quinzezezeze    minutosminutosminutosminutos, mandando que, , mandando que, , mandando que, , mandando que, 

de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,de tudo para constar, se lavrasse a presente Acta que eu,    

José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, José da Silva Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de Chefe da Divisão Administrativa e de 

Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos, a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo., a redigi e subscrevo. ----------------     

    
� � � � �    

    
O Presidente, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

    
O Secretario, 

    

________________________________________________________________________________________________________________________________________    
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