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CÂMARA  MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 25/2009 
da reunião extraordinária de 14 de Dezembro de 2009 

 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio.--------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

HORA DE ABERTURA:- Quinze horas. -------------------------------------------------------------  

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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-------- APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2010 – 

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E GRANDES OPÇÕES DO PLANO:- 

O Senhor Presidente explicou que no passado dia 7 de Dezembro teve uma reunião com os 

Senhores Vereadores e com o elemento da CDU com assento na Assembleia Municipal para a 

apresentação e explicação dos documentos previsionais para o ano 2010. Nesta apresentação 

foi dado maior ênfase aos investimentos mais relevantes em matéria de impacto financeiro. ---  

-------- O Senhor Presidente informou que desta reunião não resultaram quaisquer alterações 

aos documentos apresentados. Referiu ainda que a CDU apresentou um documento relativo a 

este assunto, fazendo apenas comentários de âmbito político. ---------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. João Moura lamentou o facto de ter tido apenas três dias úteis para 

analisar os documentos e que por este motivo se vai abster. Referiu ainda que compreende 

que no presente ano, dado ter havido eleições autárquicas no final do mês de Outubro, não ter 

sido possível a elaboração dos documentos previsionais com maior antecedência. Disse ainda 

que desejava as maiores felicidades para a concretização do orçamento, a favor dos 

sambrasenses. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente agradeceu a compreensão por parte do Vereador Dr. João Moura 

e referiu, que quer por questões políticas, quer por questões técnicas não foi possível a 

apresentação dos documentos previsionais com maior antecedência aos partidos da oposição.-  

Em seguida o Senhor Presidente apresentou, em projecto-proposta o Orçamento, o Plano 

Plurianual de Investimentos e as Actividades Mais Relevantes para o ano de dois mil e dez, 

constituindo estes dois últimos documentos a súmula das Grandes Opções do Plano, tendo já 

explicado, verbalmente na reunião supra referida, cada um dos projectos mais relevantes 

dentro de cada objectivo e programa, esclarecendo que as rubricas que têm valores a definir, 

serão dotadas, com recurso ao aproveitamento do saldo da gerência do ano em curso, 

estimado em um milhão, duzentos e quinze mil e setecentos euros. --------------------------------  

-------- Acrescentou ainda o Senhor Presidente que o Plano Plurianual de Investimentos orça 

em seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil e duzentos euros, como verba total, sendo 

cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil e oitocentos euros o valor definido e a definir a 

importância de novecentos e setenta e três mil e quatrocentos euros, que como acima se 

referiu, será dotada com o saldo da gerência que transita do ano de dois mil e nove. Quanto às 

“Actividades Mais Relevantes”, o seu valor global é de três milhões, setecentos e dois mil e 

duzentos e sete euros, sendo três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e novecentos e 
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sete euros, o valor definido e a definir a importância de duzentos e quarenta e dois mil e 

trezentos euros que será dotada com um saldo da gerência de dois mil e nove. -------------------  

Em seguida, o Senhor Presidente passou a explicar o Orçamento da Receita e Despesa para o 

ano de dois mil e dez, verificando-se que as tabelas de receitas e de despesas estão 

equilibradas e pelo montante de dezasseis milhões, cento e sessenta mil e cento e oitenta euros 

do qual, o valor de nove milhões, oitocentos e noventa e oito mil e noventa e nove euros diz 

respeito a receitas correntes, seis milhões, duzentos e sessenta e dois mil e oitenta e um euros 

diz respeito a receitas de capital, nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil e 

quatrocentos e trinta e sete euros o valor relativo a despesas correntes e seis milhões, 

quatrocentos e dezassete mil e setecentos e quarenta e três euros, o valor das despesas de 

capital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------- Posteriormente o Senhor Presidente apresentou o mapa de pessoal para o ano de dois 

mil e dez e esclareceu que com a entrada em vigor da Lei número doze, traço, A; barra, dois 

mil e oito, de vinte e sete de Fevereiro o mapa de pessoal passa a ser um documento anual e 

acompanhará a proposta de orçamento. -----------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente lembrou que existem compromissos já assumidos que absorvem 

grandes verbas na parte de investimento, nomeadamente a construção da Creche e da sede da 

Junta de Freguesia, que embora investimentos externos à autarquia, foi assumido o 

compromisso de comparticipar financeiramente parte do investimento total.----------------------  

-------- Também a ampliação e requalificação da Escola Secundária, a aposta na continuação 

dos projectos das circulares, a requalificação da Estrada Municipal 514 e a Requalificação do 

Mercado Municipal, absorvem verbas relevantes no orçamento. ------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou ainda que está a preparar um documento para a 

Assembleia Municipal, que simplificará a análise e interpretação destes documentos.-----------  

-------- Seguidamente passou-se à votação dos documentos em causa tendo a Câmara 

Municipal deliberado por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Carlos Mendonça 

D’ Aragão e Moura, aprovar o Orçamento, o Plano Plurianual de Investimentos, as 

Actividades Mais Relevantes e o Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dez, remetendo 

estes documentos à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -----------------------------  

-------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE 

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA – RELATÓRIO 

FINAL DE ADJUDICAÇÃO:- O Senhor Presidente apresentou o Relatório Final de 
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Apreciação das Propostas, relativa ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcreve:----------  

-------- Relatório Final de Apreciação das Propostas: ---------------------------------------------  

-------- “Nos termos do artigo 124º do Código dos Contratos Públicos, elabora-se o presente 

relatório final para efeitos de adjudicação da empreitada mencionada em epígrafe. ------------  

-------- Após efectuada audiência prévia e escrita dos concorrentes e não tendo os mesmos 

apresentado quaisquer observações ou reclamações sobre o relatório preliminar de 

apreciação das propostas, é elaborado o presente relatório final.----------------------------------  

-------- Com base nos resultados obtidos, descritos e justificados na fase de apreciação das 

propostas, o júri mantêm a ordenação dos concorrentes e respectiva conclusão. ----------------  

-------- Nestes termos a classificação das propostas será:--------------------------------------------  
 CRITÉRIO  
 Preço mais baixo CLASSIFICAÇÃO 

PESO 100%  
NOME DOS 
CONCORRENTES 

Valor das propostas   

Visioarq - Planeamento, 
Arquitectura e Imagem Lda. €47.700,00 + IVA 1.º 

AC|MD – Europa Lda. € 50.000.00 + IVA 3º 
SPAB – Serviços e projectos 
de engenharia Abreu Bastos 
Lda. 

€ 49.500.00 + IVA 2.º 

-------- Assim, face á ordenação acima indicada a proposta classificada em 1º lugar é a do 

concorrente Visioarq - Planeamento, Arquitectura e Imagem Lda. com o valor de 47.700,00 
(quarenta e sete mil e setecentos euros) mais IVA.” --------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade: --------------------------------------------  

-------- Primeiro - Concordar com o presente relatório final;-----------------------------------------  

-------- Segundo – Adjudicar a prestação de serviços para “Elaboração do projecto de 

requalificação e ampliação da Escola Secundária José Belchior Viegas” pelo valor de 

€ 47.700,00 a que acresce o IVA à taxa legal em vigor; ----------------------------------------------  

-------- Terceiro – Aprovar a minuta do contrato elaborada pelo Oficial Público;-----------------  
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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 da Divisão de Administração Municipal, em 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


