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

CÂMARA MUNICIPAL  

 

ATA Nº 09/17 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

LOCAL:  Salão Nobre dos Paços do Concelho 

DATA:  19 de abril de 2017 
INICIO:  10.00 horas   

ENCERRAMENTO:  10.50 horas  

APROVADA EM:  26 de abril de 2017 
 

   
 

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 

Vítor 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, coadjuvado pela Assistente 

Técnica, Maria de Fátima Castanheira Carolino. 
  

 
 

ABERTURA DA REUNIÃO: Verificando-se a presença da totalidade dos 

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

10.00 horas, tendo a Câmara passado a ocupar-se do seguinte: -------  
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 ORDEM DE TRABALHOS  
 

 

 

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2016;--------------------
- 
2.TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS DE EMPREITADA PARA 

EXECUÇÃO DO JARDIM URBANO DE ALJEZUR. ----------------------  
 

ORDEM DO DIA 
 

 

UM – PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO DE DOIS MIL E 

DEZASSEIS: Foram apresentados os documentos referentes à Prestação de 

Contas e Relatório de Gestão do ano de dois mil e dezasseis, do Município 

de Aljezur, a fim de serem aprovados pela Câmara Municipal e submetidos 

à apreciação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea i), do 

número um, do artigo trigésimo terceiro, conjugado com a alínea e), do 

número dois, do artigo vigésimo quinto, ambos do anexo primeiro, 

aprovado pela Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze 

de setembro. -------------------------------------------  

Acompanham os documentos de Prestação de Contas e Relatório de 

Gestão, a 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 o parecer do Revisor Oficial de Contas do 

Município referente aos documentos de Prestação de Contas de dois mil e 

dezasseis. ---------------------------------------------  

Depois de analisados os respetivos documentos, os quais estão elaborados 

em conformidade com o POCAL, a Câmara deliberou, por maioria, com a 

abstenção do Senhor Vereador Vítor Vicente, aprovar os Documentos de 

Prestações de Contas e Relatório de Gestão do ano de dois mil e 

dezasseis, da Câmara Municipal de Aljezur, os quais serão devidamente 

arquivados em pasta própria, estando disponíveis para consulta, quando tal 

for solicitado e submeter os mesmos à apreciação e votação da 

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

A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal, de acordo com o estipulado no ponto dois ponto sete ponto três 
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do POCAL que, a aplicação do Resultado Liquido do Exercício, cujo valor 

é, de novecentos e trinta e cinco mil novecentos e cinco euros e doze 

cêntimos, a seguinte aplicação de resultados:--------- 

Constituição de reservas legais no valor de quarenta e seis mil setecentos 

e noventa e cinco euros e vinte e seis cêntimos e que o valor restante, de 

oitocentos e oitenta e nove mil cento e nove euros e oitenta e seis 

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

Mais foi, pela Câmara Municipal, tomado 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 o parecer do Revisor Oficial de Contas do Município, referente aos 

documentos de Prestação de Contas de dois mil e dezasseis. ---------  
DOIS – TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS DE EMPREITADA PARA 

EXECUÇÃO DO JARDIM URBANO DE ALJEZUR: – No âmbito da informação 

número dois mil quinhentos e vinte e três, datada de trinta de março do 

corrente ano, do Departamento Técnico de Obras e Urbanismo – Serviço de 

Execução de Obras, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o mapa 

de trabalhos a mais não previstos a preços contratuais, apresentada pela 

Firma JSV Joaquim Sequeira Vieira – Urbanizações e Construções 

Unipessoal, Limitada, no valor de quatro mil quinhentos e setenta e dois 

euros e dez cêntimos e referente à empreitada para execução do Jardim 

Urbano de Aljezur, o qual depois de rubricado fica apenso à presente ata.  

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 dez horas e cinquenta 

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. -----------------------  
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O PRESIDENTE, 
 

________________________________ 
 

 

O SECRETÁRIO, 
 

________________________________ 
 

 


