
 
Câmara Municipal de Aljezur 

 

Ata nº 25/14 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  31 de outubro de 2014 
Inicio:  09.00 horas   

Encerramento:  11.30 horas  

Aprovada em:  11 de novembro de 2014 

   
 

A reunião iniciou-se com a presença de: 
 

Presidência: José Manuel Velhinho Amarelinho, Presidente da Câmara 

Municipal de Aljezur 
 

Vereadores Presentes: 
 

José Manuel Lucas Gonçalves 

Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva 

Vitor Manuel da Encarnação Vicente 

António José Monteiro de Carvalho  
 

 
 

A reunião foi secretariada pelo Chefe de Divisão Administrativa e de 

Recursos Humanos, José da Silva Gregório 
 

 
 

Abertura da Reunião: Verificando-se a presença da totalidade dos 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião pelas 

09.00 horas. 
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Deliberações Tomadas 
 

I – Período da Ordem do Dia 

 

PONTO UM – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, POR 

PARTE DA CÂMARA MUNICIPAL: – Pelo Senhor Presidente da Câmara foi 

apresentada a proposta que a seguir se transcreve: ----------------  

“PROPOSTA ---------------------------------------------  

PARECER GENÉRICO PARA CELEBRAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS NO 

ÂMBITO PREVISTO NO ARTIGO DOZE, DO DECRETO-LEI NÚMERO CENTO E VINTE E 

SETE, DE VINTE E UM DE JUNHO --------------------------------  

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos -------------  
Considerando, por um lado, o disposto no artigo vigésimo segundo do 

Decreto-Lei número cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito 

de junho, que determina que a abertura de procedimento relativo a 

despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, 

com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 

compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com 

encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 

Municipal, salvo quando: -----------------------------------  

a) – Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -  

b) – Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos, em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. ------------------------------------  

Considerando, por outro lado, a alínea c), do número um, do artigo sexto, 

da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos 

pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos 

plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos 

projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, 

acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias 

público-privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. -----  

Considerando, que o Decreto-Lei número cento e vinte sete barra dois mil 

e doze, de vinte e um de junho, veio regular a citada lei dos 

compromissos, nos termos do artigo décimo quarto, estabelecendo no seu 
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artigo décimo segundo, que a referida autorização prévia para a assunção 

de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos 

documentos previsionais. ----------------------------------  

Propõe-se,  por motivos de simplificação e celeridade processuais, e 

procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades 

do Setor Público Administrativo, que a Assembleia Municipal delibere, 

relativamente à Câmara Municipal: ----------------------------  

UM – Para os efeitos previstos na alínea c), do número um do artigo sexto, 

da Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos 

plurianuais pela Câmara Municipal em dois mil e quinze, nos casos 

seguintes: ---------------------------------------------  

Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes 

Opções do Plano; ----------------------------------------  

b) Os seus encargos não excedam o limite de noventa e nove mil 

setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de 

execução de três anos. ------------------------------------  

DOIS – A assunção de compromissos plurianuais, a coberto da autorização 

prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das 

condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte 

e um de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. ------------------------------------  

TRÊS – A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara 

Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de 

funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente 

dotada a rubrica da despesa prevista no Orçamento, nos termos do número 

um, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação 

pública. -----------------------------------------------  

QUATRO – Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá 

ser presente uma informação da qual constem os compromissos 

plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora 

se propõe.” --------------------------------------------  

A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta e 

submeter a mesma à aprovação da Assembleia Municipal. -----------  
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UM PONTO DOIS – PROPOSTA DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO E 

MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE DOIS MIL E QUINZE: – Pelo Senhor 

Presidente da Câmara foi apresentada a proposta de Orçamento, Grandes 

Opções do Plano (AMR E PPI) e Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e 

quinze, acompanhados por documento elaborado pelo Senhor Presidente 

da Câmara, que a seguir se transcreve: ------------------------  

“ORÇAMENTO E AS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (AMR E PPI), PARA DOIS MIL E 

QUINZE ------------------------------------------------  

O Orçamento da Câmara Municipal de Aljezur para o ano económico de 

dois mil e quinze prevê uma receita Global e uma Despesa Global no 

montante de nove milhões quinhentos e doze mil oitocentos e oitenta e um 

euros. ------------------------------------------------  

Na elaboração do documento foram seguidos todos os princípios 

orçamentais e regras previsionais. ----------------------------  

Num quadro/contexto nacional de dificuldades crescentes e incerteza 

perante o futuro, o presente orçamento é essencialmente desenhado numa 

particular preocupação no que à Acão Social diz respeito, bem como à 

estrutura social do concelho (desemprego e acréscimo do número de 

famílias que apresentam carências sociais e económicas) através de 

respostas sociais à comunidade bem identificadas na proposta. --------  

Todavia continuaremos a fazer cumprir o projeto que mereceu a confiança 

da esmagadora maioria dos Aljezurenses e nesse sentido, realizar 

investimentos que promovam a qualidade de vida e bem-estar da nossa 

população, traduzidos na melhoria das infraestruturas rodoviárias, de 

saneamento, abastecimento de água (requalificação) e da rede de 

equipamentos municipais, entre outros. -------------------------  

Relembramos que o exercício proposto reflete mais um Orçamento onde se 

acentuam a quebra de receitas municipais, atendendo à diminuição na 

cobrança de impostos, disposições legais altamente restritivas no âmbito 

do recurso ao endividamento e recrutamento de trabalhadores, mesmo 

numa autarquia como Aljezur que apresenta uma boa gestão financeira e 

nos obriga à Comparticipação no Capital Social do Fundo de Apoio 

Municipal (FAM). ----------------------------------------  

Face á incerteza de que se reveste ainda o novo quadro de fundos 

comunitários, não nos é possível traduzir futuras ações/investimentos no 

presente orçamento. --------------------------------------  
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Perseguimos assim os princípios básicos da prudência e equilíbrio, num 

Orçamento que mantém e reforça medidas viradas para a Educação e Ação 

Social, a igualdade de oportunidades, assegurando a coesão social. ----  

O presente Orçamente estabelece, mantem e reforça assim, medidas em 

termos de Educação, Desenvolvimento/Acão Social, Emprego, Habitação, 

Juventude, Cultura, Desporto e Associativismo, Ambiente e Ordenamento 

do Território, Obras diversas, Turismo e Atividades e Económicas, 

Proteção Civil, Administração Municipal. ------------------------  

Destacamos: requalificações nos Centros Escolares, aquisição de viaturas 

para transportes escolares, oferta de manuais escolares, bolsas de estudo, 

comparticipação nos transportes e refeições escolares e alojamento, 

medidas diversas no âmbito da Proteção Civil em particular as de limpeza 

da floresta e prevenção de incêndios, Programas desenvolvimento de 

Estágios Profissionais, PROTEL dois mil e quinze, Apoio à Recuperação de 

habitações de munícipes carenciados, transferências/protocolos com 

IPSS´s concelhias e Bombeiros, Programa de Apoio ao Arrendamento 

Habitacional, Agenda Sénior, Planos de Pormenor em curso, construção do 

Jardim Municipal de Aljezur, requalificação da Rua “25 de Abril” em 

Aljezur, Apoio ao Associativismo, Festivais Temáticos e Comemorações 

Oficiais, conclusão das empreitadas Polis, persecução da estratégia 

definida para o Turismo da Natureza, Protocolos estabelecidos com 

Universidades – Universidade Lisboa, Faculdade de Arquitetura para 

reabilitação/requalificação urbana e Universidade do Algarve para estudo 

do produto Surf, entre outros. -------------------------------  

Como sempre, o presente Orçamento e Grandes Opções do Plano para 

dois mil e quinze reflete e radica num exercício de verdade, rigor e isenção 

que maximiza eficientemente todos os recursos disponíveis em prol de um 

desenvolvimento qualitativo e quantitativo do Município de Aljezur, apesar 

dos constrangimentos e condicionamentos com que a autarquia se depara, 

seja em termos legais, físicos ou operacionais, de resto transversais a todo 

o Poder Local, não deixando cair ou pôr em causa o verdadeiro 

Desenvolvimento Sustentável que vimos trilhando. -----------------  

Trabalharemos e lutaremos sempre, mais e melhor, pela Nossa Terra e 

pela Nossa Gente!” --------------------------------------  

Depois de devidamente analisados os documentos, a Câmara deliberou, 

por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Vitor Vicente, aprovar a 

proposta de Orçamento, Grandes Opções do Plano (AMR e PPI) e Mapa de 
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Pessoal para dois mil e quinze e submeter os mesmos à aprovação da 

Assembleia Municipal, cujos documentos, depois de devidamente 

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

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 Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata em 

minuta. -----------------------------------------------  

VOTAÇÃO: – Todas as votações foram tomadas nominalmente. ---------  

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: – E, não havendo mais assuntos a tratar, pelo 

Senhor Presidente foi encerrada a reunião, eram onze horas e trinta 

minutos, mandando que, de tudo para constar, se lavrasse a presente Ata 

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

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

 

     
 

O Presidente, 
 

_____________________________ 
 

 

O Secretário, 
 

_____________________________ 

 

 
 


