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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 1/2011 

da reunião ordinária de 4 de Janeiro de 2011 

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 1, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 525.391,15 euros, dos 

quais 523.275,56 euros em contas de depósito à ordem, 1.000,00 euros em fundo de maneio, 

2.058,99 euros em numerário e 56,60 euros 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:-----------  

 --------  – Abertura de Conta Bancária – Candidaturas “Algarve Central”; -------------------------  

 --------  – Concurso para selecção de candidatos a aquisição de habitação a custos controlados 

– apresentação de resultados; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Voto de Pesar pelo falecimento de António Bica; ------------------------------------------  

 --------  – Voto de Pesar pelo falecimento da Dra. Bernardette Romeira; ---------------------------  

 -------- 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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 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO - DIRECTOR DO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL:- Presente a seguinte proposta prestada pela 

Chefe de Divisão Financeira e Patrimonial, Dra. Lília Pires: -----------------------------------------  

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

 -------- “Constituição do Fundo de Maneio:-----------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja atribuído, no ano em curso ao Director do Departamento Técnico 

Municipal, Hélder de Brito Rosa, e nas suas ausências, à Chefe de Divisão Financeira e 

Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires o valor de € 275, para administrar despesas por 

conta do Fundo de Maneio, devendo esse valor ser distribuído e retirado das seguintes 

rubricas orçamentais:” -------------------------------------------------------------------------------------  

POCAL EUROS 

03/02010299 25,00 

03/020112 75,00 

03/020121 50,00 

03/020203 75,00 

03/020225 50,00 

Total 275,00 

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

 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO – CHEFE DA DIVISÃO 

FINANCEIRA E PATRIMONIAL:- Presente a seguinte proposta prestada pela Chefe de 

Divisão Financeira e Patrimonial, Dra. Lília Pires: -----------------------------------------------------  

 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Constituição do Fundo de Maneio:-----------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja atribuído, no ano em curso à Chefe de Divisão Financeira e 

Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires, e nas suas ausências, ao Director do 

Departamento Técnico Municipal, Hélder de Brito Rosa, o valor de € 725, para administrar 

despesas por conta de Fundo de Maneio, (Administração Autárquica, Departamento 

Administrativo e Financeiro e Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao 

Desenvolvimento) devendo esse valor ser distribuído e retirado das seguintes rubricas 

orçamentais”: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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POCAL EUROS 

0102/020108 50,00 

0102/020121 50,00 

0102/020209 50,00 

0102/020225 100,00 

0102/06020305 75,00 

02/020108 50,00 

02/020121 25,00 

04/02010202 50,00 

04/020111 50,00 

04/020121 200,00 

04/020225 25,00 

Total 725,00 

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

 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO – NOMEAÇÃO DE 

SUBSTITUTO:- Presente a seguinte proposta prestada pela Chefe de Divisão Financeira e 

Patrimonial, Dra. Lília Pires:-------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Fundo de Maneio: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração o início do novo ano e a constituição de Fundo de Maneio 

para o ano de 2011: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja designado, para o ano em curso, como substituto nas ausências do 

Director do Departamento Técnico Municipal, Hélder de Brito Rosa e da Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires, em simultâneo, a Chefe da Divisão de 

Administração Municipal, Ema Paula Guerreiro Pinto para administrar despesas por conta 

do Fundo de Maneio, no valor de €1.000,00.” ----------------------------------------------------------  

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

 -------- DETERMINAÇÃO DAS DATAS DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS 

AOS TRABALHADORES MUNICIPAIS:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, propõe que o pagamento de vencimentos e 

outras remunerações dos Trabalhadores, Autarcas e Membros dos Gabinetes de Apoio 

Pessoal da Câmara Municipal ocorra mensalmente no dia vinte. -----------------------------------  

 -------- Propõe ainda que no mês de Dezembro, a data de pagamento seja no dia quinze. ------  

 -------- Excepcionalmente, quando essas datas coincidam em sábados, domingos, feriados ou 

tolerâncias de ponto, os vencimentos deverão ser pagos no dia útil imediatamente anterior.” -  

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

dando-se dela conhecimento à Tesouraria, Secção de Recursos Humanos e Secção de 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – CANDIDATURAS “ALGARVE 

CENTRAL”:- Presente uma proposta do Senhor Presidente relativa à necessidade de abertura 

de uma conta bancária específica para as transferências de financiamentos do Projecto PO 

Algarve 21, no âmbito das sete candidaturas do “Algarve Central”. ---------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de conta 

bancária no Banco Espírito Santo, na agência de S. Brás de Alportel. ------------------------------  

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº N.º 67/2010, DE NELSON MARTINS – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO 

DE MORADIA EXISTENTE EM MESQUITA ALTA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 67/2010 em que Nelson Martins, 

residente na Quinta do Mar Azul, Sítio da Igreja, município de Faro, solicita a aprovação do 

projecto de arquitectura relativo à alteração e ampliação de uma moradia existente, num 

prédio de que é proprietário no sítio da Mesquita Alta, 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 31 de Dezembro de 2010, que abaixo se transcreve e de que 

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

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração e Ampliação de 

Moradia Existente, 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 

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

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

 -------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado; -----------------------------------------------  

 -------- Confina a Nascente com Caminho Municipal 1208. ----------------------------------------  

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

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

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se na Mesquita Alta é composto por prédio 

urbano - edifício de dois pisos, com logradouro com piscina com uma área coberta de 

200,0m
2
 e descoberta de 1404,0m

2
 perfazendo uma área total de 1604,0m

2
 descrito com o 

n.º 15076/20060724 com a matriz n.º 10051-P. ---------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Da alteração e da ampliação que o requerente pretende efectuar verifica-se a 

ampliação da sala do r/chão sobre superfície já impermeabilizada, no 1ºandar será criada 

uma varanda no seguimento da pérgula e a introdução de um recuperador de calor. -----------  

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 36,95m
2
, 

REQUERIMENTOS 
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totalizando uma área de 236,95m
2
. Contudo a referida situação não contraria os dispostos 

legais definidos pelo artigo 23.º-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; --------------  

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - O técnico apresenta justificação para a não apresentação do plano de 

acessibilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente, no âmbito do n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projecto de especialidades É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- CONSTRUÇÃO DE VEDAÇÃO E PORTADA EM CABEÇA DO VELHO:- 

Presente um requerimento do munícipe Manuel Valentim, residente no sítio da Cabeça do 

Velho a apresentar reclamação contra um seu vizinho, foi solicitado aos serviços de 

fiscalização municipal que se deslocasse um técnico ao local a fim de averiguar a reclamação. 

Após visita in loco a fiscalização elaborou uma informação. -----------------------------------------   

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao consultor 

jurídico para informar, para posterior decisão final. ----------------------------------------------------  

 -------- MUDANÇA DE TRAJECTO DO CAMINHO EM MESQUITA ALTA:- Presente 

um requerimento de Eduardo Custódio Brás Dias, residente na Avenida da Liberdade, 

n.º 74 – 3º Esq., na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar, na qualidade de cabeça de casal 

dos bens relativos a seu pai José Dias, a mudança do trajecto de caminho público, que 

actualmente atravessa o monte registado com a matriz 530, sito na Mesquita Alta, neste 

município, alegando que o mesmo passa junto à habitação, prejudicando a privacidade e bem-

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança de trajecto do 

referido caminho público, tendo em conta a autorização dada pelo Senhor José Constantino 

Gago Graça e nos termos da informação, de 12 de Novembro de 2010, prestada pelo serviço 

de fiscalização municipal, desde que a obra seja realizada pelo requerente com o 

acompanhamento da fiscalização municipal. ------------------------------------------------------------  
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 -------- LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA EM COVA DA MUDA:- 

Presente um requerimento de José Daniel Lourenço, residente no sítio da Cova da Muda, 

Cx. Postal 768-A, neste município, a solicitar parecer quanto à localização da actividade de 

exploração pecuária com vinte caprinos no referido local. --------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes no exercício de exploração pecuária no local 

pretendido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter cópia da informação técnica para 

conhecimento do requrente. --------------------------------------------------------------------------------  

 

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ANMP – QUOTA ANUAL PARA 2011:- Presente o ofício circular n.º 184/2010, de 

21 de Dezembro último, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com sede em 

Coimbra, a informar o valor da quota anual para o corrente ano, cujo valor se cifra em 

€ 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito euros). ------------------------------------------------------  

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

seu pagamento aquando do envio da nota de débito. ---------------------------------------------------  

 ------- ALGAR – TARIFÁRIO E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 2011:- Presente o 

fax de 22 de Dezembro de 2010, remetido pela Algar – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a informar os valores do tarifário 

para a deposição de resíduos sólidos urbanos que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2011, 

bem como da taxa de gestão de resíduos. ----------------------------------------------------------------  

 ------- Após uma análise detalhada, verificou-se uma subida acentuada na generalidade dos 

valores relativamente ao tarifário do ano anterior. ------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer cópia destes 

documentos à Secção de Contabilidade para efeitos de conferência de facturas. ------------------  

 ------- ARS – UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS NA 

REGIÃO DO ALGARVE:- Presente o ofício n.º 25171, remetido pela Administração 

Regional de Saúde do Algarve, I.P., em 15 de Dezembro último, a dar conhecimento à 

autarquia do ofício endereçado ao Eng.º Luís de Matos, sócio da VillaLiving a solicitar 

informação acerca da proposta de constituição de Unidade de Cuidados Continuados 

Integrados na Região do Algarve. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente informou o restante executivo dos ofícios remetidos pela 

autarquia à empresa VilaLiving, Lda. no sentido de proceder à rescisão do protocolo de 

colaboração entre a autarquia e a referida empresa, assinado em 1 de Junho de 2009. -----------  

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

 -------- GRUPO DE AMIGOS «CB» DO S.B.A. - DISSOLUÇÃO:- Presente o ofício 

n.º 002/Dez/2010, de 6 de Dezembro último, remetido pelo Grupo de Amigos «CB» do 

S.B.A., com sede em S. Brás de Alportel, a informar da dissolução da associação, remetendo 

cópia da respectiva acta da Assembleia Geral. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, solicitar a 

entrega da chave da sede até ao final do corrente mês de Janeiro. -----------------------------------  

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE ANTÓNIO BICA:- O Senhor 

DELIBERAÇÕES 
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Presidente apresentou, em nome do executivo municipal, um voto de pesar pelo falecimento 

de António José Pires Bica: --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Voto de Pesar: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O trágico falecimento de António José Pires Bica surpreende-nos com a dura 

verdade da finitude da vida.--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Distinto são-brasense, António José Pires Bica exerceu durante perto de uma década 

o cargo de Presidente desta Câmara Municipal de São Brás de Alportel, deixando à sua 

passagem a marca da obra feita e do trabalho em prol do desenvolvimento da sua terra e do 

bem-estar dos seus conterrâneos. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao longo de dois mandatos na liderança dos destinos da autarquia, foi indiscutível a 

sua dedicação e o seu empenho, pelo que lhe é devida uma justa e merecida homenagem. -----  

 -------- Neste sentido, propomos que seja atribuído a António José Pires Bica um voto de 

pesar, prestando reconhecida homenagem a este ilustre são-brasense, pelo seu valioso 

contributo para a História de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------  

 -------- Mais propomos que deste voto de pesar e homenagem seja dado conhecimento à sua 

família.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, expressar à sua família as mais 

sentidas condolências.---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA DRA. BERNARDETTE 

ROMEIRA:- O Senhor Presidente apresentou, em nome do executivo municipal, um voto de 

pesar pelo falecimento da Dra. Bernardette de Jesus Romeira. ---------------------------------------  

 -------- Voto de Pesar: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O falecimento de Bernardette de Jesus Romeira, a 1 de Janeiro de 2011, marca o 

início deste novo ano com a triste perda de uma personalidade que influenciou para sempre a 

história do Município de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------  

 -------- Mulher de carácter firme, ficará para sempre na nossa memória pela bravura dos 

seus valores, pela nobreza dos seus ideais e pela forma peculiar com que dedicou a sua vida 

à causa do ensino. Consciente da importância da educação, da instrução e da disciplina, 

quais ferramentas da arte de conceber os Homens e as Mulheres de Amanhã, Bernardette 

Romeira fez do ensino a sua razão de viver, deixando à sua morte um importante legado na 

história da educação do Algarve. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- A História de São Brás de Alportel muito deve a história desta Grande Mulher, que 
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cruzou em boa hora o seu destino com o destino do ilustre são-brasense José Belchior 

Viegas, com quem partilhou a sua vida e o amor pelo ensino. O seu marido fora um dos 

muitos meninos que as dificuldades económicas impediam de ir à escola enquanto criança … 

mas este menino nunca desistiu de estudar, fez-se homem e alimentou sempre o sonho de dar 

à sua terra uma escola onde todos os meninos pudessem ter lugar. Este sonho foi partilhado 

pela sua esposa Bernardette e concretizou-se em 1961 quando São Brás de Alportel assistiu à 

inauguração do novo Externato São Brás, considerado à época como o melhor 

estabelecimento de ensino do sul do país. ---------------------------------------------------------------  

 -------- O Externato São Brás, popularmente conhecido como o “Colégio da D. Bernardete”, 

marcou muitas gerações de são-brasenses e hoje, volvido meio século, como Escola 

Secundária José Belchior Viegas, continua a ser o espaço de aprendizagem dos jovens de São 

Brás de Alportel, e a marcar presença no “ranking” dos melhores estabelecimentos de ensino 

da região. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo seu generoso contributo para a história desta terra que escolheu como sua, 

escolhendo-a para a sua vida eterna, propomos que seja dedicado a Bernardette de Jesus 

Romeira este voto de pesar, e que deste seja dado conhecimento à família enlutada. ------------  

 -------- Mais propomos que neste ano de 2011, ano que ficará marcado pelo Cinquentenário 

da abertura do Externato de São Brás e simultaneamente pela ampliação deste edifício, início 

de uma nova etapa da sua história, seja atribuído o seu nome a uma espaço deste edifício ou 

a um espaço público deste município, de acordo com proposta a apresentar oportunamente.”  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, expressar à sua família as mais 

sentidas condolências.---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONCURSO PARA SELECÇÃO DE CANDIDATOS À AQUISIÇÃO DE 

HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS – APRESENTAÇÃO DE 

RESULTADOS:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou a lista de candidatos seleccionados e 

de candidatos suplentes, em cada um das três tipologias a concurso. Referiu ainda que a lista 

foi elaborada pelo júri do concurso e aprovada, por unanimidade, em reunião de comissão 

municipal de habitação de 22 de Dezembro de 2010. Em conformidade com o artigo 15.º das 

“Normas de Selecção de candidatos para aquisição de fogos de habitação a custos controlados 

de São Brás de Alportel”, a presente lista tem de ser publicitada por edital nos lugares de 

costume. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fazer a 

publicitação por edital. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 21 de Dezembro de 2010 a 3 de Janeiro de 2011, 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 5525 a 5569, 

5572, 5580 a 5582, 5585, a 5589, 5591 a 5608, 5612, 5616, 5618, 5622 a 5624, 5626 a 5665, 

5667 a 5719, 5722 a 5725, 5728 a 5730, 5735 a 5742, 5747, 5749 a 5757, no valor de 

477.014,70 euros; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 5575 a 5579, 

OP 1 a 4, no valor de 6.271,07 euros; --------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 5523 a 5524, 5570 a 5571, 

5573 a 5574, 5583 a 5584, 5590, 5609 a 5611, 5613 a 5615, 5617, 5619 a 5621, 5625, 5666, 

5720 a 5721, 5726 a 5727, 5731 a 5734, 5743 a 5746, 5748, OP 5, no valor de 18.498,02 

euros.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


