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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 7/2009 
da reunião ordinária de 31 de Março de 2009 

 

PRESIDÊNCIA: Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio. -------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Judite Gil Gonçalves 

Neves, Dr. Joaquim Gago Mendoza e Dra. Marlene de Sousa Guerreiro. --------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:-----------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA: Catorze horas e trinta minutos. ------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------  

-------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. ----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------  

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 60, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.157.477,80 € dos quais 

2.154.772,86 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 1.571,48 € 

em numerário e 142,74 € em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. --  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

palavra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro:-----------------------------  

-------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem incluídos no decorrer desta 

reunião os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Adjudicação da venda em hasta pública de um triturador-destroçador de verdes;--------  

-------- Proposta para a Criação da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; ----------------  

-------- Proposta de Campanha “A Primavera é Jovem nas Piscinas” -------------------------------  

-------- Pedido de licenciamento do Circo Dallas; -----------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão destes assuntos 

nas matérias a analisar nesta reunião --------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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-------- PROPOSTA DA PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL PARA O ANO DE 

2009:- Presente em proposta, a primeira revisão orçamental para o ano corrente, a qual 

importa em um milhão, setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois euros e trinta e um 

cêntimos correspondendo ao saldo na gerência do ano findo em operações orçamentais, no 

valor de um milhão, sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e um 

cêntimos e o valor de treze mil e quinhentos euros correspondente à contrapartida da despesa 

em projectos comparticipados por fundos comunitários. ---------------------------------------------  

-------- Quanto à despesa, no valor de um milhão, setenta e sete mil, novecentos e oitenta e 

dois euros e trinta e um cêntimos corresponde ao valor global da presente proposta de revisão.  

-------- A Câmara analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, por 

unanimidade, aprová-la e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia Municipal, 

nos termos da competência que a este órgão é atribuída pela alínea b) do número dois do 

artigo quinquagésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei número cinco A, barra, dois mil e dois, de 

onze de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PROPOSTA DA COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA:- Pelo Vice-Presidente, foi 

apresentada a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------  

-------- “Nos termos do previsto nas Normas de Funcionamento da Feira da Serra em vigor, 

proponho à Câmara Municipal a seguinte constituição da Comissão Organizadora da Feira 

da Serra 2009: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Vice-Presidente;-------------------------------------------  

-------- Judite Gil Gonçalves Neves, Vereadora a Tempo Inteiro; -----------------------------------  

-------- Dora de Jesus Graça Barradas – Adjunta do Presidente; -----------------------------------  

-------- Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão de Administração Municipal, em 

regime de substituição; ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Marlene de Sousa Guerreiro, Técnica Superior do GIDI;”----------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição da Comissão da Feira da 

Serra de dois mil e nove, conforme proposto. ----------------------------------------------------------  

-------- PROPOSTA PARA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE 

CRIANÇAS E JOVENS: O Senhor Presidente leu a seguinte proposta:--------------------------  

-------- “A Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, nº147/99 de 1 de Setembro, 

regula a criação, competência e funcionamento das Comissões de Protecção de Crianças e 

PROPOSTAS 
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Jovens (CPCJ) em todos os concelhos do país, valendo como Lei geral da República. ----------  

-------- As comissões de protecção de crianças e jovens, são (nº1 do Art.12º da lei 147/99) 

instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os direitos 

da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral; exercem as suas 

atribuições em conformidade com a Lei e deliberam com imparcialidade e independência.----  

-------- Tendo em consideração que é uma estrutura facilitadora da sistematização de 

informação relativa à situação deste grupo de população, para além da sua importância 

numa abordagem integrada e multidisciplinar sobre a criança e a sua família de origem, e 

por terem sido identificados no Diagnóstico Social, vários casos em diversas famílias que têm 

vindo a ser acompanhadas pelas diversas entidades, e considerando o aumento populacional 

no concelho e a actual conjuntura socioeconómica. Vem esta  Câmara Municipal propor a 

criação da “Comissão de Crianças e Jovens em Risco de S. Brás de Alportel”  (CPCJ), para 

fazer um acompanhamento estruturado das situações existentes bem como a realização de 

diversas acções de sensibilização para a problemática, entre outras actividades a programar.  

-------- Atendendo ao Art. nº17 da Lei nº147/99, Composição da Comissão Alargada, e de 

acordo com a sua alínea i) remeta-se à Assembleia Municipal  para que a mesma designe “de 

entre cidadãos eleitores preferencialmente com especiais conhecimentos e capacidades para 

intervir na área das crianças e jovens em perigo;” quatro representantes.” ----------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta 

e remetê-la à Assembleia Municipal para designação de quatro representantes nos termos da 

Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------  

-------- PROPOSTA DE CAMPANHA “A PRIMAVERA É JOVEM NAS PISCINAS”: 

O Senhor Presidente leu a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------  

-------- “Considerando que a criação das Piscinas Municipais Cobertas, integradas no 

Parque de Desporto e Lazer do Município de São Brás de Alportel, teve como um dos seus 

objectivos principais, a promoção do desporto junto dos jovens, atendendo à importância da 

prática do desporto para o seu desenvolvimento pleno e saudável.---------------------------------  

-------- Considerando que, de acordo com o novo tarifário das Piscinas Municipais Cobertas, 

aprovado em reunião de Câmara de 17 de Março, e em vigor desde o dia 1 de Abril, os 

portadores de cartão - jovem municipal usufruem de um desconto de 50% na sua inscrição 

para obtenção de cartão de utilizador deste equipamento.-------------------------------------------  
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-------- Considerando que os jovens portadores de cartão - jovem municipal, inscritos até 31 

de Março de 2009 como utilizadores das Piscinas Municipais Cobertas, não beneficiaram 

deste desconto e, como tal, devem ser de algum modo recompensados, pela sua pronta 

inscrição, para utilização deste equipamento desportivo. --------------------------------------------  

-------- Considerando que a Câmara Municipal promove anualmente um programa de 

actividades – Primavera Jovem - , dirigido especialmente às camadas mais jovens da 

população, mediante a realização de um conjunto de eventos e o lançamento de diversas 

iniciativas.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- No âmbito do Programa Primavera Jovem 2009, propõe-se o lançamento da 

campanha “A Primavera é Jovem nas Piscinas”, a decorrer de 1 de Abril a 30 de Junho do 

corrente ano de 2009, período durante o qual os jovens utilizadores das Piscinas 

Municipais Cobertas, portadores de Cartão Jovem Municipal e inscritos até 31 de Março 

deste ano, poderão beneficiar da oferta de 4 ingressos (ou carregamentos), para: -------------  

-------- Natação livre;--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Sauna e banho turco (apenas para jovens com mais de 18 anos). -------------------------  

-------- Nota: Os jovens poderão utilizar os ingressos ou carregamentos gratuitos, 

simultaneamente para ambos os tipos de utilização, perfazendo um total de oferta de 4 

ingressos (ou carregamentos). ---------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  

 

 

 

 

PROPOSTAS 
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-------- PROCº Nº 74/2003, DE ANÍBAL JOSÉ MARTINHO E OUTRA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM URBANIZAÇÃO DA 

CAMPINA, LOTE 21:- Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua 

reunião ordinária realizada no dia 3 de Fevereiro de 2009, em que remeteu o processo para os 

Serviços de Fiscalização a fim destes acompanharem a demolição da obra por conta do 

infractor de uma moradia que possui em Campina, deste município, foi presente uma 

informação destes serviços, de 23 de Março de 2009 a informar que “a situação já se 

encontra regularizada tendo sido concluída e reposta a situação anterior relativa ao 

processo licenciado”. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 75/2003, DE LÍGIA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINHO ROSA 

E OUTRO – CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM URBANIZAÇÃO 

DA CAMPINA, LOTE 22:- Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na 

sua reunião ordinária realizada no dia 3 de Fevereiro de 2009, em que remeteu o processo 

para os Serviços de Fiscalização a fim destes acompanharem a demolição da obra por conta 

do infractor de uma moradia que possui em Campina, deste município, foi presente uma 

informação destes serviços, de 23 de Março de 2009 a informar que “a situação já se 

encontra regularizada tendo sido concluída e reposta a situação anterior relativa ao 

processo licenciado”. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 64/2006, DE MARIA JOSÉ MARTINS CALCA – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA EM ALPORTEL:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico sob o n.º 64/2006, em que Maria José Martins Calca apresenta alegações acerca 

do afastamento do portão relativamente à via pública, propondo manter a proposta 

anteriormente apresentada, não aceitando o afastamento estipulado na deliberação camarária 

de 17/02/2009 e atendendo aos requerimentos entrados na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal de Maria da Conceição da Luz e Eduardo Manuel Correia Vedros. -----  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, verificar a situação referente aos 

requerimentos acima mencionados com visita ao local para melhor tomada de decisão.---------  

------ PROCº Nº 65/2007, DE DICK CHRISTIAAN VAN UCHELEN E GERHARDA 

JOHANNA VAN UCHELEN BARGEMAN – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA EM COROTELO:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

REQUERIMENTOS 
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Urbanístico sob o n.º 65/2007, em que Dick Christiaan Van Uchelen e Outra, residentes no 

sítio do Corotelo, solicitam a aprovação das alterações aos projectos de arquitectura e 

especialidades referentes ao projecto de alteração e ampliação de moradia existente e 

construção de piscina, que estão a levar a efeito no sítio do Corotelo, deste município. ---------  

------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de alteração da 

arquitectura e especialidades e deferir o licenciamento. ----------------------------------------------  

------ PROCº Nº 115/2008, DE LUÍS ANTÓNIO DA ROCHA BENEDITO – PEDIDO 

DE DESTAQUE EM CALÇADA:- Presente um requerimento de Luís António da Rocha 

Benedito, residente na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar na qualidade de proprietário, a 

aprovação do destaque de uma parcela de terreno, a seguir descrita, ao abrigo do n.º 4 do art. 

6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro alterado e republicado pela Lei n.º 60/2007, 

de 4 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Parcela de terreno com área de 810m2, no sítio da Calçada, deste município, a destacar 

do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 15192 que possui a área global de 

1860m2. A parcela a destacar ficará a confrontar do Norte com Manuel António Franco, do 

Sul e Nascente com Luís António da Rocha Benedito e do Poente com caminho. ----------------  

------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aprovar o destaque pretendido, 

nos termos do parecer jurídico de 10 de Março de 2009 e da informação técnica de 23 de 

Março de 2009, que abaixo se transcrevem e que deve ser dado conhecimento ao requerente. -  

------ Informação técnica de 23 de Março: -----------------------------------------------------------  

------ “Dado à complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico do Exº Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, assim sendo 

deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer.-------------------------------------------  

------ É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à Consideração Superior.” 

------ Parecer jurídico de 10 de Março:---------------------------------------------------------------  

------ “O requerente pretende o destaque de uma parcela de 810 m2 do seu prédio, com a 

área total de 1860 m2, sito na Calçada, pretendendo construir em cada uma das parcelas 

resultantes do destaque, um edifício com dois fogos. -------------------------------------------------  

------ De acordo com a análise dos serviços técnicos o terreno em causa situa-se em área 

classificada pelo PDM como “espaço urbanizável a estruturar” em Calçada. -------------------  

------ Conforme dispõe o artigo 6º, nº 4 e 5 do DL nº 555/99, o destaque de parcela que se 

situa em perímetro urbano está isento da licença desde que as duas parcelas confrontem com 
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arruamentos; Porém, caso o prédio se situe fora do perímetro urbano, o destaque está sujeito 

à condição de na parcela destacada apenas ser feita construção para habitação no máximo 

de 2 fogos e que a parcela restante respeite a área de unidade de cultura.------------------------  

------ Assim, considerando que a área se não situa em perímetro urbano estaria o destaque 

inviabilizado por a parcela restante não cumprir o requisito da área da unidade de cultura. --  

------ Contudo, tem-se já entendido neste município, na esteira aliás de parecer nesse sentido 

emitido pela CCDR, que nestas condições “a área urbanizável, após a construção, será 

urbana” pelo que serão de aplicar ao caso as regras da situação em perímetro urbano. -------  

------ Ora o pretendido destaque, declaradamente destinado à construção de moradias 

geminadas (2 fogos) em cada uma das parcelas, não cumpre os requisitos legais de 

construção. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Desde logo não cumpre obrigação de confinar com o arruamento numa frente de 7 

metros (artigo 42º e 43º do PDM).-----------------------------------------------------------------------  

------ De facto, não basta que a linha que confronta com a via pública tenha pelo menos 7 

metros de extensão, mas necessário se torna que todo o espaço, pelo menos o útil, tenha tal 

largura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ De facto, tal extensão de confrontação com a via pública destina-se a garantir o fácil 

acesso à parcela e o adequado alinhamento e implantação da construção aí a erigir. ----------  

------ Ora, neste caso, é certo que a “parcela B” confrontaria com a Rua na extensão de 7 

metros os quais se tornam rapidamente em 4 metros num comprimento de cerca de 30 metros. 

------ Crê-se nem o espírito nem a letra da norma que exige a confrontação da parcela com a 

via pública em 7 metros de extensão se mostrem cumpridos no caso vigente.---------------------  

------ De facto, o que foi constituído na prática foi um “caminho” de acesso à parcela, com 4 

metros de largura e trinta de extensão, que alarga para 7 metros quadrados quando entronca 

na via pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Por outro lado, a edificabilidade na referida classe de espaços está condicionada ao 

índice de utilização líquido de =/>0,8 aplicável a uma profundidade de 30 metros (artigo 55º 

nº 2 do PDM).-----------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Ora verifica-se claramente pela planta apresentada que nessa profundidade de 30 

metros a aplicação do referido índice não comportará qualquer construção naquela parcela, 

designadamente a construção pretendida – moradia geminada com dois fogos.------------------  

------ De resto, determina o artigo 52º nº 2 do PDM que nesta classe de espaços “a 

REQUERIMENTOS 
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estruturação do povoamento se deverá fazer através de prévia elaboração de estudos e 

planos urbanísticos ou projectos de loteamento…”. --------------------------------------------------  

------ No caso presente, talvez o mecanismo do loteamento poderia dar resposta mais 

adequada à pretensão do requerente. -------------------------------------------------------------------  

------ Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------  

------ Um – Aceitando embora a possibilidade, em abstracto, do destaque nos termos do 

artigo 6º nº 4 do DL 555/99 não se verificam as condições da edificabilidade que justifiquem 

o destaque. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Dois – Com efeito, não está assegurada a confrontação da parcela B com a via pública 

numa extensão de 7 metros, uma vez que tais 7 metros se convertem imediatamente numa 

“passagem” de 4 metros de largura e 30 metros de comprimento até atingir o “coração” da 

parcela. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ Três – Por outro lado, atenta a configuração que a parcela B iria ter, não seria 

possível dar cumprimento ao disposto no artigo 53º nº 2 no que se refere ao índice de 

utilização =/>0,8 aplicável a uma profundidade máxima de 30 metros, por em tal 

profundidade a parcela ter cerca de 4 metros de largura.” ------------------------------------------  

------ PROCº Nº 72/2008, DE FRANCISCO DE JESUS ENCARNAÇÃO – OPERAÇÃO 

DE LOTEAMENTO URBANO EM POÇO DOS FERREIROS:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 72/2008, em que Francisco de 

Jesus Encarnação, residente na Vila de S. Brás de Alportel, apresenta várias propostas para 

implantação do parque infantil, conforme deliberação camarária de 21/10/2008. Requer 

igualmente a substituição do valor das compensações a pagar no valor de € 35.115,53 (trinta e 

cinco mil cento e quinze euros e cinquenta e três cêntimos) pela construção do parque infantil 

em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para apreciação 

jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PEDIDO DE REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM MESQUITA ALTA 

DE ANNA MARIA LIGHTART VAN OPHEM:- Presente um requerimento de Anna 

Maria Ligthart Van Ophem, residente na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar o registo de 

um estabelecimento de alojamento local a levar a efeito numa habitação familiar situada no 

sítio da Mesquita Alta.-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 23 de Março de 2009, que a seguir se descreve, a 
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Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o registo devendo proceder-se à 

vistoria no prazo de 30 (trinta) dias. ---------------------------------------------------------------------  

-------- “Face a legislação em vigor o Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março, veio estabelecer 

o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos, resultando assim, a revogação dos decretos que o regulam. ----------------------------  

-------- Determina o artigo 3º ponto nº 1 daquele Regime estabelece que são considerados 

estabelecimentos de alojamento local: ------------------------------------------------------------------  

-------- Moradias (unidade de alojamento local constituída por um edifício autónomo, de 

carácter unifamiliar);--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apartamentos (estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 

constituída por uma fracção autónoma de edifício; ---------------------------------------------------  

-------- Estabelecimento de hospedagem (estabelecimento de alojamento local cujas unidades 

de alojamento são constituídas por quartos); ----------------------------------------------------------  

-------- Que dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de alojamento 

temporário, mediante renumeração, mas não reúnam os requisitos para serem considerados 

empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nestes termos, face à legislação vigente, a edificação na qual qualquer interessado 

pretenda instalar um estabelecimento de alojamento local (qualquer que seja a tipologia 

deste) tem aquela que se encontrar titulada por uma autorização (ou a antiga licença) de 

utilização, emitida por esta Câmara Municipal. Ressalvam-se daquela obrigação, os 

estabelecimentos de alojamento local que se encontram instalados em edificações erigidas 

antes de 07 de Agosto de 1951.---------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o artº. 3 nº. 2 do Regime Jurídico acima mencionado, os 

estabelecimentos de hospedagem devem (como condição da instalação e funcionamento 

respectivos) cumprir requisitos mínimos, os quais se encontraram fixados na Portaria nº. 

517/2008, de 25 de Junho, a qual já em vigor. Como condição do respectivo funcionamento 

para fins turísticos (quer sejam explorados pelos correspondentes proprietários, quer por 

agências de viagens e turismo), os estabelecimentos de alojamento local, sitos no Concelho 

de São Brás de Alportel, têm que se encontrar obrigatoriamente registados nesta Câmara 

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

-------- O presente requerimento mencionado encontrar-se devidamente instruído, os 

competentes Serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico apõem o carimbo 

REQUERIMENTOS 
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correspondente, constituindo então a cópia do requerimento apresentado título válido de 

abertura do estabelecimento de alojamento local ao público. ---------------------------------------  

-------- Nos 60 dias subsequentes à entrada do requerimento, a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de 

alojamento local em causa, de forma a verificar o respectivo cumprimento dos requisitos 

mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de incumprimento, será o interessado 

notificado do cancelamento automático do registo e do dever de proceder à entrega do título 

acima mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De entre os requisitos mínimos de funcionamento a observar pelos estabelecimentos 

de alojamento local, cuja verificação do respectivo cumprimento incumbe a esta Câmara 

Municipal, destacam-se os seguintes: -------------------------------------------------------------------  

-------- Independentemente da respectiva tipologia (moradia, apartamento ou estabelecimento 

de hospedagem), os estabelecimentos de alojamento local devem estar instalados em 

edifícios, interior e exteriormente, bem conservados; devem estar ligados à rede pública de 

abastecimento de água ou dotados de um sistema privativo de abastecimento de água com 

origem devidamente controlada, bem como, ligados à rede pública de esgotos ou dotados de 

fossas sépticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; devem 

encontrar-se dotados de água corrente quente e fria; - As unidades de alojamento dos 

estabelecimentos devem ter uma janela ou sacada com comunicação directa para o exterior 

que assegure as adequadas condições de ventilação e arejamento, bem como, encontrar-se 

dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados; assim como devem dispor de um 

sistema que permita vedar a entrada de luz exterior e de portas equipadas com um sistema de 

segurança que assegure a privacidade dos utentes; ---------------------------------------------------  

-------- Os estabelecimentos de alojamento local devem dispor, no mínimo, de uma instalação 

sanitária por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro;-----------  

-------- Os estabelecimentos em causa devem reunir condições irrepreensíveis de higiene e 

limpeza, bem como cumprir as regras gerais e regulamentares aplicáveis em matéria de 

segurança contra riscos de incêndio, nomeadamente, as que aqui se enunciam: -----------------  

-------- 1- Os estabelecimentos com capacidade inferior a 50 utentes devem dispor de 

extintores e mantas de incêndios acomodadas em local de fácil acesso e em quantidade 

adequada ao número de quartos; equipamento de primeiros socorros; manual de instruções 

dos electrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, em alternativa, informação 
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relativa ao seu funcionamento e manuseamento; bem como, ainda, da indicação do número 

nacional de emergência (112); ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2- Os estabelecimentos com capacidade igual ou superior a 50 utentes, devem, para 

além dos equipamentos acima referidos, deter o sistema de segurança contra riscos de 

incêndio implementado de acordo com o projecto entregue na Câmara Municipal (com o 

pedido de registo) e, ainda, telefone móvel ou fixo com ligação à rede exterior; Toda a 

publicidade e documentação comercial dos estabelecimentos de alojamento local deve 

indicar o respectivo nome, seguido da expressão «alojamento local» ou da abreviatura «AL», 

não podendo, em caso algum, utilizar a qualificação turismo e ou turístico, nem qualquer 

sistema de classificação. Pode, no entanto, o explorador afixar, no exterior do 

estabelecimento de alojamento local, junto ao acesso principal, uma placa identificativa, a 

qual pode ser adquirida na Câmara Municipal, aquando da entrega do requerimento de 

registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3- Os estabelecimentos de alojamento local devem, também, impreterivelmente, dispor 

de livro de reclamações, nos termos e condições estabelecidos, nomeadamente, quanto ao 

respectivo modelo, no Decreto-Lei nº. 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº. 371/2007, de 06 de Novembro. Em caso de reclamação, o original da folha deve ser 

enviado para a entidade que detém a respectiva competência inspectiva e fiscalizatória – 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). ------------------------------------------  

-------- Importa referir que os estabelecimentos de hospedagem licenciados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, converteram-se, automaticamente, em estabelecimentos 

de alojamento local, tendo se procedido ao registo oficioso daqueles estabelecimentos.--------  

-------- Conclusão: -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto verifica-se que o pedido encontra-se devidamente instruído, mediante 

preenchimento do respectivo requerimento modelo com os seguintes elementos:-----------------  

-------- a) Fotocópia do documento comprovativo da legitimidade do requerente para efectuar 

o pedido de registo (certidão predial do imóvel;-------------------------------------------------------  

-------- b) Termo de responsabilidade, subscrito por técnico habilitado, atestando, por sua 

honra, que as instalações eléctricas, de gás e os termoacumuladores cumprem todas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------------------------  

-------- c) Planta do imóvel a indicar quais as unidades de alojamento a afectar à instalação e 

exploração do estabelecimento de alojamento local; -------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- d) Fotocópia da caderneta predial urbana;----------------------------------------------------  

-------- Assim deverá o Presidente da Câmara Municipal no prazo de 60 dias após a 

apresentação do requerimento poderá realizar uma vistoria para a verificação do 

cumprimento dos requisitos necessários supra referidos. --------------------------------------------  

-------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” ----------------------  

-------- ANULAÇÃO DO PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DE UM 

ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DE ARTE NA VILA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente um requerimento de 18 de Março de 2009, em que Clifford Leslie 

Newton, residente em Mesquita, deste município, solicita que o seu pedido de certificação, 

datado de 19 de Novembro de 2008, relativo à localização e consequente exploração de uma 

loja de arte e molduras no lote 40 da Urbanização Cerro das Árvores, seja anulado. ---------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, arquivar o 

processo.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PEDIDO DE INSTALAÇÃO DO CIRCO DALLAS: Presente um requerimento de 

António Isaac Sousa Dias Alves, datado de 23 de Março de 2009, na qualidade de proprietário 

do Circo Dallas, a requerer a instalação do circo ambulante Dallas, num terreno localizado a 

poente da Avenida da Liberdade, no período de 1 a 20 de Abril de 2009; -------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a instalação do circo 

ambulante Dallas no período de 13 de Abril a 24 de Abril. Mais deliberou, por unanimidade 

não permitir a colocação de publicidade antes do dia 13 de Abril. ----------------------------------  
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-------- ADJUDICAÇÃO DA VENDA EM HASTA PÚBLICA DE UM TRITURADOR-

DESTROÇADOR DE VERDES: Presente a acta do júri, de 27 de Março de 2009, relativa à 

abertura das propostas para venda em hasta pública de um Triturador-Destroçador de verdes 

(por apresentação em carta fechada); ------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente acta e 

adjudicar a venda do Triturador-destroçador de verdes pelo valor de € 8.125,00 (oito mil 

cento e vinte e cinco euros) à firma Tractoterra, Lda.. ----------------------------------------  

-------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2008:- 

Presentes ao órgão executivo o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas de 

Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e 

todos os restantes documentos de prestação de contas constantes do Anexo I, integralmente 

preenchidos, relativa ao período que decorreu de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro de 

dois mil e sete, para efeitos de discussão e votação, a fim de serem apresentados ao respectivo 

órgão deliberativo e posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades a que alude 

o Decreto-Lei número cinquenta e quatro A, barra, noventa e nove, de vinte e dois de 

Fevereiro e respectivas alterações, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. -----------------------------------------  

-------- Feita a respectiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos: --------------------  

-------- a) Pela análise ao Balanço (à data de trinta e um de Dezembro de dois mil e oito), 

verifica-se que apresenta um activo líquido total de cinquenta milhões, novecentos e trinta e 

sete mil, cento e sete euros e trinta e oito cêntimos, o passivo total de oito milhões, seiscentos 

e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos. Demonstra-

nos ainda um património de quarenta e seis milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, 

seiscentos e vinte e nove euros e sessenta e sete cêntimos e o resultado líquido negativo do 

exercício no valor de setecentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e um euros e trinta e sete 

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

-------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em onze milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e dois euros e sessenta e 

um cêntimos e o valor global de custos e perdas foi de onze milhões, setecentos e cinquenta e 

nove mil, duzentos e sessenta e três euros e noventa e oito cêntimos, no que se traduz num 

resultado líquido negativo do exercício de setecentos e treze milhões, quatrocentos e sessenta 
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e um mil e trinta e sete cêntimos. ------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Os Mapas de Execução Orçamental apresentam um saldo de dotações orçamentais 

relativos ao ano de dois mil e sete de um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, 

quatrocentos e vinte e dois euros e sessenta e dois cêntimos e encerra para o ano de dois mil e 

nove com um saldo de operações orçamentais de um milhão, sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e um cêntimos, tendo sido cobradas receitas no 

montante de doze milhões, duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco 

euros e cinquenta e um cêntimos e sido efectuadas despesas no valor de treze milhões, cento e 

cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e cinco euros e oitenta e dois cêntimos.------------  

-------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

oitocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete euros e seis cêntimos e saíram 

setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezoito euros e nove cêntimos. No que respeita a 

contas de ordem, as garantias e cauções prestadas no decurso do ano findo foi de quatrocentos 

e cinquenta mil, vinte e um euros e quarenta e sete cêntimos e de receita virtual liquidada, o 

valor de um milhão, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e dezoito euros e setenta e 

quatro cêntimos, o valor das garantias e cauções devolvidas foi de duzentos e quarenta e três 

mil, seiscentos e vinte e sete euros e quarenta cêntimos, e a receita virtual cobrada foi um 

milhão, trezentos e setenta e três mil, duzentos e vinte e sete euros e trinta e seis cêntimos. ----  

-------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excepcionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens imóveis 

que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. -------------------------------  

-------- f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e oito, 

que consiste na descrição das acções realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objectivos previsionais respectivos, 

bem como a visão sobre a perspectiva futura. ----------------------------------------------------------  

-------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de setecentos e treze mil, quatrocentos e sessenta e um euros e trinta e sete cêntimos 

e que o mesmo seja transferido para a conta relativa a resultados transitados.---------------------  

-------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente, determinou que se 

passasse à sua votação global, o que se verificou, tendo-se então concluído que os 
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documentos de prestação de contas em causa foram aprovados, por unanimidade. ---------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea c) 

do número dois do artigo quinquagésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove, 

barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco 

A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro.-----------------------------------------------------------
 

-------- Toda a documentação presente analisada fica arquivada em pasta anexa à presente acta 

estando disponíveis para consulta quando para tal for solicitado. -----------------------------------  

-------- ACORDO DE COLABORAÇÃO COM A DIRECÇÃO REGIONAL DE 

EDUCAÇÃO DO ALGARVE E O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL 

DE FARO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR ANO LECTIVO 2008/2009:- Presente o 

ofício n.º 14655, de 23 de Março de 2009, enviado pela Direcção Regional de Educação do 

Algarve a remeter o acordo de colaboração da Educação Pré-Escola que a seguir se 

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

-------- “A Direcção Regional de Educação do Algarve representada pelo seu Director 

Regional, Luís Manuel da Silva Correia, o Centro Distrital de Segurança Social de Faro 

representado pelo seu Director, Jorge Botelho, e a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel 

representada pelo seu Presidente, António Paulo Jacinto Eusébio, no desenvolvimento do 

protocolo celebrado entre os Ministérios da educação e do Trabalho e da Solidariedade 

Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, é celebrado o presente Acordo de 

Colaboração, de harmonia com a Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, conjugado com o nº 4 do 

artigo 22º do DL nº 147/97, de 1 de Junho, nos seguintes termos: ----------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula I -----------------------------------------------------  

--------------------------------------------- (Finalidade)---------------------------------------------------  

-------- O presente Acordo de Colaboração visa criar as condições para a participação da 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, no Programa de Expansão e Desenvolvimento da 

Educação Pré-Escolar, de acordo com os princípios consagrados na Lei nº 5/97, de 10 de 

Fevereiro (Lei Quadro da Educação Pré-Escolar), e no DL nº 147/97, de 11 de Junho. --------  

--------------------------------------------- Cláusula II ----------------------------------------------------  

--------------------------------------------- (Objectivo) ----------------------------------------------------  

-------- 1 – O presente acordo de colaboração tem por objectivo a prestação por parte da 

autarquia local no âmbito da educação pré-escolar de serviços vocacionados para o 
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atendimento à criança, proporcionando actividades educativas e de apoio à família, 

designadamente actividades de animação sócio-educativa.------------------------------------------  

-------- 2 – As actividades a que se refere o número anterior serão exercidas no (s) seguinte 

(s) estabelecimento (s) de educação pré-escolar, conforme mapa A e B anexos. -----------------  

-------- Jardim de Infância de S. Brás de Alportel; ----------------------------------------------------  

-------- Jardim de Infância do Corotelo; ----------------------------------------------------------------  

-------- EB1/JI de S. Brás de Alportel; -------------------------------------------------------------------  

-------- Jardim de Infância das Mealhas;----------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula III---------------------------------------------------  

--------------------------- (Obrigações da Direcção Regional de Educação)------------------------  

-------- 1 – A Direcção Regional de Educação obriga-se a: ------------------------------------------  

-------- a) Assegurar a colocação de educadores de infância no (s) estabelecimento (s) da 

rede pública de educação pré-escolar referido (s) na cláusula anterior; --------------------------  

-------- b) Atribuir no ano lectivo 2008/2009 uma dotação por cada sala de actividades, nos 

termos do despacho conjunto nº 24755/2008, publicado no Diário da República nº 192, II 

Série de 3 de Outubro de 2008, destinada a comparticipar nos custos com aquisição do 

material didáctico – pedagógico; ------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Comparticipação no ano lectivo 2008/2009, nos custos das actividades de apoio à 

família dos estabelecimentos de educação pré-escolar, nos termos do respectivo protocolo 

celebrado entre os Ministério da Educação e do trabalho e da Solidariedade Social e a 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses; ---------------------------------------------------  

-------- d) Avaliar a qualidade dos serviços prestados nos estabelecimentos de educação pré-

escolar e o sentido social das respostas desenvolvidas de apoio à família;------------------------  

-------- e) Colaborar com a autarquia, garantindo-lhe, designadamente, a seu pedido, o apoio 

técnico indispensável à qualidade dos serviços prestados nos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e à formação do respectivo pessoal; ------------------------------------------------------  

-------- 2 – O financiamento será assegurado em cinco prestações, sendo as duas primeiras 

relativas ao primeiro período do ano lectivo e as restantes no 2º e 3º períodos, perante a 

apresentação da respectiva nota de encargos. ---------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula IV ---------------------------------------------------  

------------------------ (Obrigações do Centro Distrital de Segurança Social) ---------------------  

-------- O Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social obriga-se a colaborar com a 
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Direcção Regional de Educação no desenvolvimento das acções das alíneas d) e e) da 

cláusula anterior, tendo especialmente em vista o serviço de apoio às famílias, 

designadamente as actividades de animação sócio-educativa. --------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula VI ---------------------------------------------------  

---------------------------------- (Obrigações da Câmara Municipal)---------------------------------  

-------- A Câmara Municipal obriga-se a: --------------------------------------------------------------  

-------- a) Colocar o pessoal com funções de acção educativa e o pessoal responsável pelo 

desenvolvimento de actividades de animação sócio-educativa e de apoio à família 

procedendo ao pagamento dos respectivos vencimentos.---------------------------------------------  

-------- b) Fornecer refeições às crianças que frequentam o estabelecimento de educação pré-

escolar, de acordo com as necessidades das famílias; ------------------------------------------------  

-------- c) Observar as normas reguladoras das comparticipações familiares pela utilização 

dos serviços de apoio á família; --------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Suportar as despesas correntes do funcionamento do estabelecimento de educação 

pré-escolar; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- e) Enviar aos departamentos governamentais competentes, as informações e outros 

dados, nomeadamente de natureza estatística, que lhe foram solicitados. -------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula VI ---------------------------------------------------  

----------------------------------------- (Anexo de Acordo) ----------------------------------------------  

-------- A identificação das actividades desenvolvidas, o número de salas e de crianças 

abrangidas pelo acordo, a previsão do montante da comparticipação financeira do Estado 

constam dos anexos C1 e C2 do presente acordo, que dele faz parte integrante. Este montante 

será objecto de correcção no final do ano escolar, decorrente da informação mensal prestada 

pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula VII --------------------------------------------------  

-----------------------------------------------(Vigência) ---------------------------------------------------  

-------- O presente acordo vigora de 1 de Setembro de 2008 a 31 de Dezembro de 2008, 

devendo proceder-se à avaliação da sua execução antes do termo da sua vigência.”------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, dando poderes ao 

Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Mais deliberou, por unanimidade, remeter cópia deste documento à Secção de 

Contabilidade para tomada de conhecimento. ----------------------------------------------------------  
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-------- IX CONCURSO DE CARNAVAL – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS: Presente a 

seguinte informação prestada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal:---------------  

-------- “No âmbito das comemorações do Carnaval de 2009, e nos termos do regulamento 

aprovado para o efeito, decorreu no dia 24 de Fevereiro o IX Concurso de Carnaval, ao qual 

se apresentaram 36 concorrentes distribuídos pelas categorias a concurso. ------------------------  

-------- Considerando a apreciação do júri convidado, foram classificados o 1º, o 2º e o 3º 

lugares para cada uma das três categorias previstas.---------------------------------------------------  

-------- Assim, de acordo com os prémios definidos em regulamento, deve proceder-se ao 

pagamento dos mesmos aos seguintes participantes: --------------------------------------------------  

-------- CATEGORIA - I - Grupo com carro acompanhado por um mínimo de 7 elementos: 

 
Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1 Forcados do Peral – Grupo Cultural e 

Desportivo do Peral 

96 350,00€ 

2 Banquete Real - Associação Cultural 

Sambrasense 

91 225,00€ 

3 A Escolinha dos Cogumelos - Rancho 

Típico Sambrasense 

95 100,00€ 

 

-------- CATEGORIA - II - Grupo a pé acompanhado por um mínimo de 4 elementos. -------  

Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1 Deuses da Natureza – Sónia Martins 92 250,00€ 

2 Os Bobos da Corte – CCD da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel 

75 150,00€ 

3 Os Sonics Rolentes- CCD da Câmara 

Municipal de Junta de Freguesia de São 

Brás  

64 100,00€ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- CATEGORIA - III – Individual – até 4 elementos, desde que represente uma única 

personagem.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Classificação Designação / Associação ou localidade Pontos  Prémio 

1 Homem dos Cestos – Patrícia Pinto 92 100,00€ 

2 Carrinho de Cana- José Florêncio 86 50,00€ 

3 Família Esquilo - Filomena Sousa 75 25,00€ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente 

informação e efectuar as transferências de verbas nela indicadas, por se entender que esta 

iniciativa se insere no âmbito da alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------  

-------- ASSOCIAÇÃO SOTAVENTO ALGARVIO – QUOTA ANUAL: Da Associação 

Sotavento Algarvio, foi presente o seu ofício número 42/CL, de 16 de Março corrente, a 

solicitar o pagamento da quota anual de associado, no valor de mil e duzentos euros. -----------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba de 

mil e duzentos euros conforme solicitado. --------------------------------------------------------------  

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- 

Presente uma carta da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, 

a solicitar apoio financeiro para assegurar o funcionamento da Associação, nomeadamente no 

que respeita à divulgação do itinerário turístico. -------------------------------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de 10.000 € (dez mil 

euros). - -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Neste momento voltaram a entrar na sala de reuniões o Vereador Dr. Joaquim Gago 

Mendoza e o Vice-Presidente Vítor Manuel Martins Guerreiro, a fim de poderem participar 

nos restantes assuntos agendados para esta reunião.---------------------------------------------------  

-------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do artigo nonagésimo 

primeiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de 

onze de Janeiro, foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e 

petições despachados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente no período de 

dezoito a trinta de Março em curso, no uso das delegações tácitas e outras que foram 

atribuídas ao Senhor Presidente e constantes das deliberações da reunião ordinária realizada 
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no dia vinte e seis de Outubro de dois mil e cinco. ----------------------------------------------------  

----------O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ----------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por unanimidade, 

sancioná-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: ------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 582 a 587, 607, 

de 612 a 729, de 732 a 835, no valor de 322.677,63 €;------------------------------------------------  

-------- Autorizou ainda, por unanimidade, os pagamentos a que correspondem os documentos 

de despesa números 587 a 606, de 608 a 611, 730 e 731, no valor de 37.104,48 €.---------------  
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-------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

-------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião.-------------  

-------- Eu _______________________, Chefe de Divisão de Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. --------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


