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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 12/2010 

da reunião ordinária de 25 de Maio de 2010 

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:- 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 98, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.319.226,58 dos quais 

€ 1.315.908,86 em contas de depósito à ordem, € 1.000,00 em fundo de maneio, € 2.260,42 

em numerário e € 57,30 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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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente:-----------  

 --------  – Processo n.º 6/2010, de Iain Mclachlan Liddle – Pedido de Registo de Alojamento 

Local em Corotelo; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Processo n.º 44/1975, de João Carlos Correia Martins – Licença especial para 

conclusão de obras, em Calçada: --------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Direcção Geral de Impostos – Serviço Local de Finanças; --------------------------------  

 --------  – Tomada de Posição – Encerramento do Internamento do Centro de Saúde de S. Brás 

de Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Certidão de localização de instalação de um pronto-a-vestir de homem, senhora e 

criança, na Rua António Rosa Brito;----------------------------------------------------------------------  

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

na presente reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROPOSTA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE 

PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO:- Presente a 

proposta apresentada pelo Senhor Presidente acerca do assunto mencionado em epígrafe, que 

abaixo se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Constituição da Comissão Municipal de Preservação do Centro Histórico ------------  

 -------- Dando continuidade à proposta aprovada em reunião de Câmara de 30 de Março 

último, relativamente ao início de uma nova fase de concretização do Plano de Revitalização 

do Centro Histórico, propõe-se constituir no município a Comissão Municipal de 

Preservação e Revitalização do Centro Histórico, dado ser esta uma das medidas integradas 

na referida proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta Comissão Municipal constituir-se-á como um órgão de carácter consultivo e não 

vinculativo, de apoio e acompanhamento à execução do Plano de Revitalização do Centro 

Histórico e nomeadamente das intervenções urbanísticas no burgo antigo da vila. Pretende-

se assim criar um espaço de diálogo e reflexão, estudo e referência, que constituirá uma 

importante ajuda na preservação da identidade do centro histórico. Devem, a este propósito, 

na sua composição, ser privilegiados os conhecimentos especializados, a complementaridade 

e interdisciplinaridade dos seus elementos e o trabalho em parceria, para que no seio deste 

órgão possam ser partilhadas opiniões fundamentas em conhecimentos especializados e 

encontradas as melhores estratégias na preservação da identidade do burgo antigo da vila. 

 -------- Proposta de Composição da Comissão:---------------------------------------------------------  

 -------- > 1 Representante de cada um dos partidos representados no executivo municipal; ----  

 -------- > 1 Representante de cada um dos partidos com assento na Assembleia Municipal; ---  

 -------- > 1 Técnico da Divisão de Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal; ------------  

 -------- > 1 Técnico do Gabinete Municipal de Arqueologia da Câmara Municipal; -------------  

 -------- > 1 Representante da Universidade do Algarve, com especialidade nestas matérias; ---  

 -------- > Representantes das associações ou entidades locais de defesa do património; --------  

 -------- A Comissão poderá ainda integrar na sua composição técnicos especializados nas 

áreas da arquitectura e do património que possam constituir uma mais valia para os 

trabalhos da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se propõe solicitar às referidas entidades supra descritas nomeação de 

representante, a fim de que a mesma possa iniciar a sua actividade no mais curto espaço de 

PROPOSTAS 
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tempo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A acção desta comissão deverá ser regida por normas posteriormente aprovadas por 

maioria dos seus membros, pelo que se propõe a elaboração de proposta base de normas 

regulamentadoras desta Comissão. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Para prosseguir os seus objectivos, a comissão deverá reunir pelo menos uma vez por 

ano, e sempre que a Câmara Municipal o solicitar ou as circunstâncias o justificarem. --------  

 -------- A Comissão poderá ser solicitada, pela Câmara Municipal, sempre que se julgar 

conveniente, para emitir parecer em matérias relacionadas com os propósitos para os quais 

se destina, nomeadamente o apoio e acompanhamento às intervenções urbanísticas do Centro 

Histórico.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar às diversas entidades a indicação dos 

seus representantes. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OS MUNICÍPIOS – ANO DE 

2011:- Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta: --------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Transferências Financeiras para os Municípios – Ano de 2011 -------------------------  

 -------- António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, tendo em consideração que, a partir do ano 2007, cabe aos municípios decidir qual 

a percentagem corrente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), se a mesma for 

determinada em montante superior a 60%, para cumprimentos do disposto no nº 3 do Artigo 

25.º da Lei n.º 2/2007 de 15 de Janeiro, propõe: -------------------------------------------------------  

 -------- 1.º A fixação da percentagem de 65 % das receitas do FEF, como correntes, sendo 

que as de capital serão na percentagem de 35%;-------------------------------------------------------  

 -------- 2.º Que esta matéria seja transmitida à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, 

para que na próxima sessão ordinária deste órgão seja aprovado a percentagem fixada por 

este executivo municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar para o ano 2011, a 

percentagem de 65% para as receitas correntes do FEF do ano 2011. -------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter este assunto à Assembleia Municipal 

para fins de aprovação.--------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- TARIFÁRIO DA FEIRA DA SERRA:- O Senhor Vice-Presidente apresentou a 
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seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “TABELA DE TARIFAS DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL DE 

2010 --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do definido no n.º 4 do artigo 6º das Normas de Funcionamento da Feira 

da Serra, a Comissão Organizadora vem por este meio propor a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso da Feira da Serra de 2010 (IVA incluído à taxa legal em 

vigor):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------- Ingressos --------------------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,50 ---------------------------------  

 -------- Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 7,00 (bilhete de 3 dias.)  

 -------- Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos menores de 

10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação social quando 

devidamente comprovadas as situações enumeradas. -------------------------------------------------  

 -------- Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de 

refeição € 4,50. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------- Tarifas de Ocupação de Espaços -----------------------------  

 -------- 1 – Tarifas de Ocupação do Sector Aldeia Serrana: -----------------------------------------  

 -------- Produtores Agro-Alimentares: -------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00 --------------------------------------------------  

 -------------- b) Stand partilhado (por participante) - € 70,00 -----------------------------------------  

 -------- Produtores de Agricultura Biológica: ----------------------------------------------------------  

 -------------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 70,00 ---------------------------------------------------  

 -------------- b) Stand partilhado (por participante) - € 40,00 -----------------------------------------  

 -------- Artesanato: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Artesãos de S. Brás de Alportel ----------------------------------------------------------  

 ------------------- aa) Stand individual (3m x 3m) - € 40,00---------------------------------------------  

 ------------------- ab) Stand partilhado (por participante) - € 20,00 ----------------------------------  

 -------------- b) Artesãos -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------- ba) Stand individual (3m x 3m) - € 60,00---------------------------------------------  

 ------------------- bb) Stand partilhado (por participante) - € 35,00 ----------------------------------  

 -------- Observações – A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

PROPOSTAS 
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prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a Comissão Organizadora, segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo, poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Encontro de Sabores --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Restaurantes - € 800,00 ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tasca - € 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Bebidas - 150,00 --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaços de cafés e águas - € 100,00 -------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Tarifas de Ocupação do Sector Encontro de Saberes -----------------------------------  

 -------- Para Associações Locais do Concelho: --------------------------------------------------------  

 -------------- Stand individual (3m x 3m) - € 30,00 -------------------------------------------------------  

 -------- Para outras Associações, IPSS e Organismos Públicos: ------------------------------------  

 -------------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00 -------------------------------------------------------  

 -------- Observações: A cada participante só será atribuída uma ocupação de espaço, 

prevendo-se que no entanto o participante interessado possa solicitar na ficha de inscrição, 

um segundo espaço (3m x 3m), que a comissão organizadora segundo as disponibilidades 

globais de espaço e do interesse do mesmo poderá autorizar mediante respectivo pagamento 

de € 250,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Tarifas de Ocupação do sector Praça da Cultura ----------------------------------------  

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00 ------------------------------------------------------------  

 -------- 5 – Tarifas de Ocupação do espaço Oficina das Artes ---------------------------------------  

 -------- Stand conjunto (por participante) - € 25,00.” --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, aprovar a presente tabela de tarifas. -------------------------------------------------------------  

 -------- TOMADA DE POSIÇÃO – ENCERRAMENTO DO INTERNAMENTO DO 

CENTRO DE SAÚDE DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Pelo Senhor Presidente foi 

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

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- “TOMADA DE POSIÇÃO ---------------------------------------  

 -------- Encerramento do Internamento do Centro de Saúde de São Brás de Alportel ---------  

 -------- Através de contactos informais, obteve esta Câmara Municipal conhecimento da 
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intenção da Administração Regional de Saúde do Algarve, no sentido de encerrar o Serviço 

de Internamento do Centro de Saúde de São Brás de Alportel, no próximo dia 1 de Junho do 

corrente ano de 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta informação suscitou-nos profunda preocupação, porquanto, a concretizar-se, 

configuraria uma situação profundamente lesiva para São Brás de Alportel e para os são-

brasenses, num município em que pugnamos diariamente por defender a qualidade de vida e 

o bem-estar da população, fazendo face a uma corrente constante de dificuldades e 

limitações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nesta circunstância, após decisão unânime do executivo, na sua reunião de 11 de 

Maio, foi remetido ofício, datado de 14 de Maio, à Administração Regional de Saúde, no 

sentido de questionar aquela entidade relativamente aos projectos para o futuro desta 

Unidade de Internamento e obter os devidos esclarecimentos relativamente a esta 

preocupante situação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dado que até ao momento não obtivemos qualquer resposta a este pedido de 

esclarecimentos, e porque tem vindo a aumentar a nossa preocupação (partilhada por cada 

vez maior número de são-brasenses) sobre esta verdadeira ameaça à saúde e bem-estar dos 

munícipes, a Câmara Municipal pretende demonstrar a sua tomada de posição, 

absolutamente contrária a esta medida, junto da Administração Regional da Saúde do 

Algarve, do Ministério da Saúde e do Governo de Portugal, e indagar junto das entidades 

competentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Qual é, na realidade, a política de saúde, para o país e para a região algarvia em 

particular? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Quais as razões que justificam o encerramento desta Unidade de Internamento, que 

na verdade está dotada de excelentes condições para o seu funcionamento? ----------------------  

 -------- > Qual o destino a dar aos doentes e aos funcionários deste serviço? ---------------------  

 -------- > Quais as contrapartidas para São Brás de Alportel e para os são-brasenses deste 

eventual encerramento?  -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Estamos conscientes das dificuldades que o país atravessa, as quais naturalmente 

partilhamos, com uma baixa acentuada de receitas e com todo um conjunto de 

constrangimentos que inibem o investimento e dificultam a prossecução diária da actividade 

autárquica, comprometendo o bom serviço prestado aos cidadãos. ---------------------------------  

 -------- Estamos igualmente conscientes da necessidade de implementar o Programa de 

PROPOSTAS 
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Estabilidade e de Crescimento, de que Portugal carece, para inverter o sentido de recessão 

económica que se abateu sobre o país, com consequências económicas e sociais que todos 

conhecemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Contudo, não podemos deixar de discordar desta medida que em nada nos parece vir 

melhorar a situação financeira do país e que vem prejudicar directamente a população deste 

concelho, fortemente envelhecido e carente deste tipo de cuidados continuados; pelo que 

solicitamos que esta decisão seja ponderada, e objecto de profunda e cuidada reflexão, para 

que sejam encontradas novas soluções que permitam dar continuidade a este serviço de 

saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Não podemos deixar de salientar as excelentes condições que o edifício do Centro de 

Saúde apresenta, alvo de constantes remodelações e melhorias, com inequívoca capacidade 

para desenvolver este tipo de serviço, com a dignidade e a qualidade que se exige hoje aos 

serviços de saúde; pelo que nos afigura de todo despropositado, desaproveitar um espaço 

com estas condições, no contexto económico frágil em que nos encontramos. --------------------  

 -------- Lembramos que o edifício onde funciona o Centro de Saúde de São Brás de Alportel – 

Hospital de São Brás – foi doado (completamente equipado) na década de 1960, por um 

casal benemérito, cuja memória merece ser perpetuada e respeitada, dando continuidade à 

sua obra, com uma casa de portas abertas à comunidade, a bem da sua saúde e do seu bem-

estar. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Por todos estes pressupostos, interpretando as contingências actuais, e de modo a minimizar 

custos, mas assegurando, no entanto, um serviço de saúde de proximidade, que julgamos 

absolutamente necessário e consentâneo com as boas práticas que têm vindo a ser 

desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Saúde, propomos a manutenção do Serviço de 

Internamento no Centro de Saúde de São Brás de Alportel, com a adopção de um conjunto de 

alterações e com o desenvolvimento de uma parceria de compromisso, com um conjunto de 

entidades: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Redução de enfermarias, ficando apenas a funcionar 2 enfermarias (8 camas); ------  

 -------- > Utilização do serviço apenas para fazer face a situações de munícipes são-

brasenses, que precisem deste tipo de cuidados (e que deste modo não necessitariam de ser 

transportados para outras unidades); --------------------------------------------------------------------  

 -------- > Redução de custos com pessoal, mediante a diminuição de 2 enfermeiros e de 

gastos com honorários médicos no regime de vigilância à chamada nocturna, substituindo-o 
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por um acordo com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, para a prestação 

de serviço de transporte em situação de emergência; -------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se dar conhecimento desta tomada de posição e proposta à Assembleia 

Municipal, ao Agrupamento de Centro de Saúde Central, à Administração Regional de Saúde 

do Algarve, ao Governo Civil do Distrito de Faro, ao Ministério da Saúde e a Sua Excelência 

o Sr. Primeiro-ministro.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente tomada e posição deliberou, por 

unanimidade, aprovar a mesma e remetê-la para conhecimento à Assembleia Municipal, ao 

Agrupamento de Centros de Saúde Central, à Administração Regional de Saúde do Algarve, 

ao Governo Civil do Distrito de Faro, ao Ministério da Saúde e ao Exm.º Senhor Primeiro 

Ministro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº N.º 185/2007, DE ANTHONY ERNEST LAVENDER E OUTRA – 

CAMPINA – CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM: Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 185/2007 em que Anthony Ernest 

Lavender e Sylvia Mary Lavender, residentes na Rua Mar e Guerra, n.º 76 Edif. A.L.Santos 

– 1º Esq., no sítio do Patacão, município de Faro, solicitam a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à construção de uma garagem, num prédio de que são proprietários no 

sítio da Campina, neste município.------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 11 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento aos requerentes.  -----------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Em resposta ao nosso ofício 10329, de 10 de Dezembro de 2008 veio o requerente 

entregar documentos no dia 22 de Abril de 2010. Da análise dos elementos estes serviços 

informam que foi entregue o plano de demolição que tinha sido solicitado na informação 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face aos elementos entregues emite-se parecer favorável ao projecto de arquitectura 

apresentado, dado que esses elementos dão cumprimento ao que foi solicitado na informação 

técnica de 21 de Novembro de 2008. Com base no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, deve a 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de especialidades. É quanto nos cumpre 

informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------------------------------  

 -------- PROCº N.º 113/2009, DE GUDRUN ANJA ROBINSON – VALE DE 

CARVALHO – LEGALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE E 

PISCINA: Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal 

sob o n.º 113/2009 em que Gudrun Anja Robinson, residente na Quinta da Holanda, Vale de 

Carvalho, neste município, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

legalização de ampliação de moradia existente e piscina, num prédio de que é proprietária no 

referido sítio de Vale Carvalho. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

REQUERIMENTOS 
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termos da informação técnica de 19 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Legalização de Ampliação de 

Moradia Existente e Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

nº 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série, de 22 de Maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Zonas de Edificação Dispersa; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Servido por Rede de Abastecimento de Água; ------------------------------------------------  

 -------- Atendendo-se às disposições dos artigos 23º-E e 31º do RPDM, sem prejuízos das 

restantes disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: ------------  

 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O terreno localiza-se no Vale de Carvalho, composto por prédio urbano – morada 

de casas térreas com sala comum, 2 quartos, 2 casas de banho, hall de entrada, cozinha, 

despensa, garagem, logradouro e piscina – com uma área coberta de 300m
2
 e descoberta de 

2020 perfazendo na totalidade 2320,00m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 3050/19880606 e inscrito sob o artigo nº 6737. ---------------------------------------------------  

 -------- 2 - O requerente pretende legalizar uma ampliação efectuada à mais de 10 anos, que 

reporta a construção de um quarto com instalação sanitária (24,16m
2
) e legalizar a piscina. -  

 -------- 3 - Da alteração e ampliação resulta a constituição de uma habitação unifamiliar com 

três quartos, sala de estar, sala de jantar, duas casas de banho, arrumos, hall/distribuição, 

anexo e cozinha. Assim da pretensão não se verifica o aumento do número de pisos acima da 

cota soleira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Verifica-se que na Certidão da conservatória já se encontra registado 300,00m
2
 de 

superfície coberta e a piscina. Então o técnico informa que “a área construída a legalizar já 

foi registada provavelmente quando do licenciamento do anexo.” Contudo a referida 
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situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 23-E, do Regulamento do 

Plano Director Municipal; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara municipal de São 

Brás de Alportel (construção do quarto e instalação sanitária e piscina), na propriedade do 

requerente. A prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

sobre o sucedido através de um processo de contra ordenação, alínea r) do ponto nº 1 do 

artigo 98º do Decerto–Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com a redacção que lhe foi 

conferida pela Lei nº 60/07, de 4 Setembro. -------------------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável, contudo alerta-se para 

o ponto nº 5 supra referido remetendo o assunto à consideração superior. Com base no nº4 

do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, 

de 4 de Setembro, deve a requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de 

especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” -----------  

 -------- PROCº N.º 114/2005, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – RUA DA 

DUBADOURA – CONSTRUÇÃO DE BARBECUES – PRORROGAÇÃO DE PRAZO:- 

Presente um ofício da empresa Zelar – Serviços de Gestão e Administração de 

Condomínios, empresa responsável pela administração dos condomínios dos prédios sitos na 

Rua da Dubadoura, em nome de Construções Beira Serra, a solicitar a prorrogação por mais 

90 dias do prazo concedido pelo executivo na sua reunião de 1 de Setembro de 2009 para 

legalização dos barbecues instalados clandestinamente em vários prédios. ------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo por mais 120 dias.  

 -------- PROCº N.º 90/2009, DE ALEXANDRE JOSÉ CONCEIÇÃO VIEGAS – 

FUNCHAIS – RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO 

HABITACIONAL:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o n.º 90/2009 em que Alexandre José da Conceição Viegas, residente na 

Avenida da Liberdade, desta Vila, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

reconstrução, alteração e ampliação de um edifício habitacional unifamiliar, num prédio de 

que é proprietário no sítio dos Funchais, deste município. --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 20 de Maio de 2010, que abaixo se transcreve e de que deve 
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ser dado conhecimento ao requerente. Foi ainda deliberado, por unanimidade, nos termos da 

informação supra referida informar o requerente que é sua responsabilidade o alargamento e 

pavimentação do acesso à propriedade. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Na reunião de câmara de 22 de Dezembro de 2009 foi deliberado “ser intenção 

indeferir a pretensão, nos termos da informação técnica de 14 de Dezembro de 2009.” --------  

 -------- A informação técnica propunha o indeferimento, uma vez que no registo da 

Conservatória apresentado e pelas plantas de localização dos nossos serviços verificava-se 

que a propriedade não se encontrava dotada de acesso viário. --------------------------------------  

 -------- Mas em deslocação ao local juntamente com os serviços de fiscalização detectou-se 

que o acesso à propriedade poderia ser executado por um caminho que aparentava ser 

acesso público. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente com base na informação técnica pediu uma certidão em que confirmasse 

que o seu prédio confinava a Nascente com caminho público (certidão de 6 de Abril de 2010).  

 -------- Com base na certidão emitida pela câmara o requerente actualizou o registo da 

Conservatória, registo que foi entregue no dia 4 de Maio de 2010 nesta câmara estando já 

descrito na composição e confrontações que o prédio confina a Nascente com caminho. -------  

 -------- Ainda relativamente ao caminho ele deverá ser alargado e pavimentado, situação que 

será da responsabilidade do requerente, uma vez que o seu alargamento é apenas interesse 

dele. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente uma vez que 

foi garantido o devido acesso à propriedade, contudo o alargamento e pavimentação do 

mesmo deverá ser responsabilidade do requerente. Com base no nº 4 do artigo 20º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro, deve a requerente apresentar dentro de 6 meses o projecto de especialidades. É 

quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ---------------------------------  

 -------- PROCº N.º 27/2005, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDA. – POÇO DOS 

FERREIROS – PROJECTO DE LOTEAMENTO – ALTERAÇÃO AO PROJECTO:- 

Presente uma petição da firma Construções Beira Serra, Lda., com sede na Vila de S. Brás 

de Alportel, que pretende a regularização do muro a Sul do Loteamento titulado pelo alvará 

número 1/2005, anexando para os devidos efeitos a memória descritiva e peças desenhadas. ---  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas, de 

harmonia com a informação técnica de 18 de Maio de 2010 que a seguir se descreve e de que 

deve ser dado conhecimento à firma peticionária. ------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento nº 200 de 

12 de Março de 2010 cuja petição pretende a regularização do muro a Sul do Loteamento 

com o Alvará 1/2005 cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -----------------------------------  

 -------- Analisada a petição estes serviços informam que o mesmo cumpre os requisitos 

suportados pelo artigo 19º do RPU relativo aos muros entre lotes, uma vez que a sua cota 

acima do solo do lote em questão não ultrapassa a 1,80, conforme se verifica em peça 

desenhada nº 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete–se a decisão à 

Consideração Superior.” -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº N.º 22/2010, DE FRANCISCO DE JESUS DA ENCARNAÇÃO – POÇO 

DOS FERREIROS – PEDIDO DE DESTAQUE:- Presente um requerimento de Francisco 

de Jesus da Encarnação, residente na Rua Serpa Pinto, n.º 15 – R/c, 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 370,00m
2
, no sítio dos Poço dos Ferreiros, deste 

município, a destacar do prédio inscrito na matriz predial sob o artigo 15.658 que possui a 

área total de 5095,53m
2
. A parcela a destacar ficará a confrontar do Norte com Processo de 

Loteamento, do Sul com Francisco de Jesus da Encarnação, do Nascente com Rui da Graça 

Pereira e do Poente com Rua da Dubadoura. ------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que é permitido o 

destaque da parcela de terreno supra referenciada por cumprir o disposto no n.º 4 do artigo 6º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 

4 de Setembro. Aquando do levantamento da certidão, deverá o requerente proceder à 

alteração ou anulação do loteamento existente da Divisão de Planeamento Urbanístico sob o 

n.º 72/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Francisco de Jesus da Encarnação, na qualidade de proprietário de um prédio 
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rústico, sito em Poço dos Ferreiros – constituído por um artigo rústico, inscrito na respectiva 

matriz sob o artigo 9102, descrito na Conservatória do registo Predial de S. Brás de Alportel 

sob a ficha nº 03263/150788, com 5095,53m
2
, vem solicitar uma informação de operação de 

destaque. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ANALISADA A PRETENSÃO: -----------------------------------------------------------------  

 -------- Analisada a pretensão e face à categoria em Zona de Expansão de Média Densidade; 

completado com o nº 4 do art. 6º do Decreto –Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 60/07, de 4 de Setembro: ----------------------------------------  

 -------- As parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamento público; ---------------  

 -------- Nesta conformidade, para efectuar o destaque pretendido considera-se que a mesma 

cumpre o pressuposto em causa exigido, ou seja que ambas as parcelas resultantes de 

destaque confrontem com arruamento público. ---------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao local da pretensão estes serviços informam que existe uma proposta de 

Loteamento com o numero de processo 72/2008 no mesmo nome aguardando o cumprimento 

do oficio nº 6960, de 11 de Novembro de 2009, assim não poderá ser viável a pretensão dado 

que a mesma é contemplada no loteamento e irá influenciar directamente no índices e 

cedências a cumprir na Portaria 216-B/2008, de 3 de Março. ---------------------------------------  

 -------- No âmbito do ponto anterior, estes serviços informam que não são possíveis duas 

viabilidades para o mesmo local, então deverá o requerente proceder ao esclarecimento da 

sua pretensão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONCLUSÃO: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto cumpre informação e submeter o assunto à Consideração Superior.” ---------  

 -------- PROCº N.º 44/1975, DE JOÃO CARLOS CORREIA MARTINS – LICENÇA 

ESPECIAL PARA CONCLUSÃO DE OBRAS, EM CALÇADA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 44/1975 em que João 

Carlos Correia Martins, residente na Avenida Carlos Mota Pinto, Edifício Condestável, 

Bloco B – 6º A, em Quarteira, município de Loulé, solicita licença especial para a conclusão 

das obras de construção de uma moradia unifamiliar, num prédio de que é proprietário no sítio 

da Calçada, deste município. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras, nos termos da informação 

jurídica e da informação dos serviços da fiscalização, de 05 e 21 de Maio de 2010, 
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respectivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 6/2010, DE IAIN MCLACHLAN LIDDLE – PEDIDO DE REGISTO 

DE ALOJAMENTO LOCAL EM COROTELO:- Presente um requerimento de Iain 

Mclachlan Liddle, residente no sítio do Corotelo, Caixa Postal n.º 449-A, deste município, a 

solicitar o registo de estabelecimento de alojamento local no local supra referido. ---------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 21 de Maio de 2010, que a seguir se transcreve, o seguinte: --------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 12 de Agosto de 2010. -----------------  

 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de Março, com redacção pelo DL n.º 228/2009, 

de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho, foram entregues elementos para 

completar o registo de uma moradia (casa Vista da Serra) com 4 quartos e capacidade para 

8 pessoas, no Sítio do Corotelo, em São Brás de Alportel. --------------------------------------------  

 -------- Apreciação:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo alvará de licença de 

utilização n.º 15 de 02/02/1994 (habitação) e o alvará de utilização n.º 147 de 03/11/2006 

(piscina). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente a 29/04/2001 pelo que o 

requerimento de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na Portaria n.º 517/2008, de 25 de Junho. ---------------------------------------------  

 -------- 3- Durante o período de 60 dias úteis (até 12 de Agosto de 2010) subsequentes à 

entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder 

à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 

respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  
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 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” ---------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UM PRONTO A 

VESTIR DE HOMEM, SENHORA E CRIANÇA, NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- 

Presente um requerimento de Beilei Zhang, residente na Rua Doutor João de Matos Proença, 

n.º 8 – 3º Drt., nesta Vila de S. Brás de Alportel, na qualidade de arrendatária, a solicitar que 

lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um Pronto a Vestir de homem, senhora e criança, na Rua António 

Rosa Brito, n.º 4-C, fracção B , nesta Vila. --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização, não existem inconvenientes na instalação de um Pronto-a-vestir de homem, 

senhora e criança e consequente exploração, no local pretendido. -----------------------------------  
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 -------- TRIBUNAL CENTRAL ADMINISTRATIVO DO SUL – ACÓRDÃO 

RELATIVO AO PROCESSO N.º 23/2004, DE CÉSAR JOÃO DE BRITO VIEGAS:- 

Presente um oficio de 7 de Maio corrente, remetido pelo Tribunal Central Administrativo 

do Sul, enviando, em anexo, o acórdão relativo ao recurso interposto por César João de Brito 

Viegas e sua esposa na sequência da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Loulé em 27 de Agosto de 2009, relativamente ao processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico com o n.º 23/2004. O presente acórdão teve como decisão final 

“negar provimento ao recurso interposto e confirmar a sentença recorrida”. -----------------------  

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

 -------- PROGITAPE - ACORDO DE REVOGAÇÃO DO CONTRATO DO PLANO 

PORMENOR DA ZONA URBANA DO SÍTIO DO ALPORTEL:- A Chefe da Divisão de 

Administração Municipal apresentou a minuta do Acordo de Revogação do Contrato do Plano 

Pormenor da zona urbana do sítio do Alportel elaborada pelo gabinete jurídico. ------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente minuta e dar 

poderes ao senhor Presidente para assinar o acordo de revogação. ----------------------------------  

 -------- ALGAR - AGRAVAMENTO DA TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS:- Presente 

o ofício n.º NUI-2010-002069-S, de 6 de Maio em curso, remetidos pela ALGAR – 

Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a 

informar que irão passar a cobrar o agravamento da taxa de gestão de resíduos (TGR)  no 

valor de € 1,75/ton de resíduos correspondentes à fracção caracterizada como reciclável.-------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

cópia à Secção da Contabilidade para efeitos de conferência das facturas. -------------------------  

 -------- NOTARIADO PRIVATIVO E SERVIÇO DE EXECUÇÕES FISCAIS:- Presente 

o ofício n.º OFI:260/2010-TC, de 03 de Março de 2010, remetido pela ANMP – Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses a remeter informação dos seus serviços jurídicos 

relativamente ao notariado privativo dos municípios e às execuções fiscais. -----------------------  

 -------- Atendendo aos pareceres da ANMP e da DGAL a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Suspender a distribuição de parte das custas dos processos de execução 

fiscal pelos trabalhadores implicados nos referidos processos com efeitos imediatos. ------------  

 -------- Segundo – Suspender os serviços de notariado privativo na Câmara Municipal, bem 

como a participação dos trabalhadores nos emolumentos cobrados. ---------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS – SERVIÇO LOCAL DE FINANÇAS:- 

Presente o ofício n.º 165, de 19 de Maio de 2010, remetido pelo Gabinete do Director Geral 

da Direcção Geral de Impostos, a dar resposta ao ofício n.º 6529, de 05 de Maio corrente 

enviado pela autarquia, no qual eram solicitados esclarecimentos acerca da redução do 

número de trabalhadores no serviço local de finanças e acerca do possível encerramento do 

referido serviço. Face à questão colocada a Direcção Geral dos Impostos informa que no 

Serviço de Finanças de S. Brás de Alportel será mantido o mesmo número de trabalhadores e 

que não está previsto qualquer plano ou intenção de encerrar serviços de administração fiscal 

em qualquer concelho do país. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter 

cópia do presente ofício à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 11 a 24 de Maio em curso, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 Municipal 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 1955 a 1982, de 

1989 a 2026, de 2038 a 2129, no valor de € 179.092,77; ----------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou também conhecimento dos pagamentos já autorizados pelo executivo 

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1954, de 1983 

a 1988, no valor de € 144.641,56. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2027/1 a 2037/7, no valor de 

€ 271.927,61. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


