
  

M U N I C Í P I O  D E  A L J E Z U R  

Câmara Municipal  
 

Ata nº 36/15 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Local:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

Data:  30 de dezembro de 2015 
Inicio: 14.00 horas   

Encerramento: 15.30 horas  

Aprovada em: 5 de janeiro de 2015 
 

   
 

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 

António José Monteiro de Carvalho  

Ana Maria Ferreira dos Santos 

 
 

 
 

 

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 maioria dos 

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

14.00 horas. 
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SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO SETENTA E OITO, DA LEI NÚMERO 

CENTO E SESSENTA E NOVE, DE DEZOITO DE SETEMBRO, ALTERADA PELA LEI 

NÚMERO CINCO-A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO: – O membro 

Ana Maria Ferreira dos Santos, substituiu o Vereador Vítor Manuel da 

Encarnação Vicente, nos termos do número dois, do artigo setenta e oito, 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de setembro, alterada 

pela Lei número cinco-A barra dois mil e dois, de onze de janeiro. -----  

FALTAS JUSTIFICADAS: – A Câmara tendo conhecimento que a Senhora 

Vereadora Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva, não pode estar 

presente na reunião por se encontrar de férias, deliberou por unanimidade, 

considerar justificada a sua falta. -----------------------------  

Ordem do Dia 
I – Administração Geral, Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos 

UM – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA:-----------  

UM PONTO UM – FREGUESIA DE ALJEZUR – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: – Foi 

apresentado o ofício número trezentos e nove-IA, datado de vinte e oito de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante de setecentos e noventa e nove euros e vinte e cinco cêntimos, 

referente à “Empreitada de Construção de Instalações Sanitárias, em Igreja 
Nova”, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. --------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

setenta e quatro, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de setecentos e noventa e 

nove euros e vinte e cinco cêntimos. --------------------------  

– Foi apresentado o ofício número duzentos e setenta e um-IA, datado de 

doze de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma 

verba no montante de cinco mil oitocentos e sessenta e dois euros e vinte 

e dois cêntimos, referente à “Construção de Instalações Sanitárias em 

Igreja Nova – Aljezur”, no âmbito do Contrato de Delegação de 

Competências. ------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil quinhentos e 

noventa e sete, datada de dezassete de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de cinco mil oitocentos e 

sessenta e dois euros e vinte e dois cêntimos. --------------------  
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– Foi apresentado o ofício número trezentos e dez-IA, datado de vinte e 

oito de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba 

no montante de vinte e quatro mil setecentos e seis euros e setenta e um 

cêntimos, referente à “Construção de Instalações Sanitárias em Igreja 
Nova – Aljezur”, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. --  

No âmbito da informação número seis mil setecentos e sessenta e nove, 

datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de vinte e quatro mil 

setecentos e seis euros e setenta e um cêntimos. -----------------  

– Foi ainda apresentado o ofício número trezentos e oito-IA, datado de 

vinte e oito de dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de 

uma verba no montante de mil trezentos e sessenta e quatro euros e 

setenta e três cêntimos, referente à “Construção do Parque Infantil no 

Bairro CAR – Aljezur”, no âmbito do Contrato de Delegação de 

Competências. ------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

setenta e dois, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de mil e sessenta e quatro 

euros e oitenta e três cêntimos. ------------------------------   

UM PONTO DOIS – FREGUESIA DE BORDEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: - 

Foi apresentado o email datado de vinte e três de dezembro do corrente 

ano, tendo como anexo o respetivo auto, referente à “Construção do 
Parque Infantil na ex-Escola Primária da Carrapateira,”  conforme 

deliberação tomada em reunião de Câmara de vinte e dois de dezembro do 

corrente ano. -------------------------------------------  

Tomado conhecimento.- -----------------------------------  

Foi apresentado o ofício número oitenta e nove barra dois mil e quinze, 

datado de vinte e dois de dezembro, solicitando o pagamento da verba no 

montante de quinze mil quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e oito 

cêntimos, referente à empreitada de “Construção do Parque Infantil na Ex-

Escola Primária da Carrapateira”, no âmbito do contrato de delegação de 
competências com aquela Junta de Freguesia.- -------------------  

No âmbito do teor constante da informação número seis mil setecentos e 

dois, datada de vinte e três de dezembro, do corrente ano, da Divisão 

Administrativa e de Recursos Humanos e do e-mail datado de vinte e três 
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de dezembro, a remeter o auto referente à referida empreitada e acima 

tomado conhecimento, a Câmara deliberou, por unanimidade, transferir a 

verba solicitada no montante de quinze mil quatrocentos e trinta e seis 

euros e sessenta e oito cêntimos.-------  
UM PONTO TRÊS – FREGUESIA DE ODECEIXE – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: - 

Foi apresentado o oficio número vinte e dois barra dois mil e quinze, 

datado de vinte e três de dezembro do corrente ano, enviando relatório e 

respetivas folhas de obra, referente ao período de agosto a outubro de dois 

mil e quinze, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. ----  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

quarenta e cinco, datada de vinte e oito de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de mil quatrocentos e trinta e 

oito euros e vinte cêntimos. ---------------------------------  

– Foi apresentado o ofício número vinte e nove, datado de vinte e oito de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante de mil e vinte euros, referente a “Conservação de Caminhos 
Municipais”, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. ----  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

oitenta e um, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de mil e vinte euros. ------  

– Foi apresentado o ofício número vinte e sete, datado de vinte e oito de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante de trinta e nove mil seiscentos e noventa e três euros e oitenta e 

um cêntimos, referente à “Requalificação do Moinho de Odeceixe”, no 

âmbito do Contrato de Delegação de Competências. ----------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

oitenta e seis, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de trinta e quatro mil e setenta 

e nove euros e sessenta e um cêntimos. ------------------------  

– Foi apresentado o ofício número vinte e oito, datado de vinte e oito de 

dezembro do corrente ano, solicitando a transferência de uma verba no 

montante de dezasseis mil seiscentos e noventa e sete euros e setenta e 

oito cêntimos, referente à “Construção de Instalações Sanitárias e Abrigos 
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de Passageiros, na Variante dezanove de abril, em Odeceixe”, no âmbito 

do Contrato de Delegação de Competências. ---------------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

oitenta e dois, datada de vinte e nove de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de dezasseis mil seiscentos e 

noventa e sete euros e setenta e oito cêntimos. -------------------  

UM PONTO QUATRO – FREGUESIA DE ROGIL – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: - 

Foi apresentado o oficio número duzentos e vinte e sete barra dois mil e 

quinze, datado de vinte e um de dezembro do corrente ano, enviando 

relatório referente ao mês de dezembro do corrente ano e solicita a 

transferência de uma verba no montante de três mil seiscentos e quarenta 

e quatro euros e nove cêntimos, referente à “Construção do Parque Infantil 
de Maria Vinagre” e uma verba no montante de mil setecentos e sessenta 

e dois euros e setenta cêntimos, referente à “Conservação de Caminhos 
Municipais”, no âmbito do Contrato de Delegação de Competências. ----  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

cinquenta e dois, datada de vinte e oito de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, transferir a verba no montante de mil oitocentos e setenta e 

cinco euros e vinte e quatro cêntimos.- ------------------------  

DOIS – APOIO FINANCEIRO ÀS JUNTAS DE FREGUESIA:---------------- 

DOIS PONTO UM – FREGUESIA DE BORDEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: – A 

Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o presente assunto da Ordem 

de Trabalhos. -------------------------------------------  

DOIS PONTO DOIS - FREGUESIA DE ROGIL – TRANSFERÊNCIA DE VERBA: - 

– Foi apresentado o email datado de vinte e dois de dezembro do corrente 

ano, tendo em anexo o ofício número duzentos e vinte e seis, enviando o 

relatório, folhas de obra e respetivas faturas, referente à construção de 

uma Arrecadação em Rogil e solicitando a transferência de uma verba, no 

montante de cinco mil cento e trinta e sete euros e quarenta e três 

cêntimos. ----------------------------------------------  

No âmbito do teor constante na informação número seis mil setecentos e 

quarenta e seis, datada de vinte e oito de dezembro do corrente ano, da 

Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, a Câmara deliberou, por 

maioria, com o voto contra da Senhora Vereadora Ana Santos, transferir a 

verba, no montante de dois mil quinhentos e sessenta e nove euros e 
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quarenta e dois cêntimos, enquadrando tal facto na excecionalidade já 

determinada em relação a este Projeto/Ação, atendendo à boa fé 

institucional, mas e acima de tudo na materialização da obra executada. -  

A Senhora Vereador Ana Santos proferiu a seguinte declaração de voto: 

“O meu sentido de voto prende-se com a falta de elementos mencionada 

na informação interna e pelo facto de considerar que a facilitação de certos 

processos, não beneficia as boas práticas que devem imperar”.- -------  

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 quinze 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, 
 

_____________________________ 

 


