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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 12/2011 

da reunião ordinária de 7 de Junho de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro ----------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura. -------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, ausente por se encontrar 

em reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. ------------  

 

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

 

 

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

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

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 107, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.192.215,86 euros dos 

quais 1.189.454,47 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.750,94 euros em numerário e 10,45 euros em cheques, estes dois últimos em cofre na 

Tesouraria Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Vice-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 usou da palavra o munícipe 

António dos Santos Botinas, residente na Praceta Maria José Vaz na Rua do Colégio, a fim 

de solicitar ao executivo camarário a resolução de um problema de escoamento de águas que é 

feito directamente para a sua propriedade. Referiu que esta situação advém da construção dos 

prédios da Urbanização Xanabus e dos novos prédios agora em fase de construção. -------------  

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou o munícipe que iria solicitar ao 

serviço de Fiscalização para analisar o problema in loco e tomar as medidas necessárias para o 

solucionar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- HASTA PÚBLICA DA LOJA A5 DO MERCADO MUNICIPAL:- Sendo quinze 

horas, o Vice-Presidente declarou aberto o período da hasta pública, iniciando-se os trabalhos 

para a arrematação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 12 de Maio de 2011 

marcada para este horário, de uma loja do Mercado Municipal (Loja A5) que se encontra vaga 

conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião ordinária realizada no dia 10 

de Maio de dois mil e onze. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Estavam presentes na sala os seguintes interessados em licitar a referida Loja, os quais 

foram devidamente identificados como a seguir se descreve: ----------------------------------------  

 -------- João Manuel Viegas das Neves – Cartão de Cidadão número 10796463, contribuinte 

fiscal número 189771534. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Natália Belli – Cartão de Residência número F915H3045, contribuinte fiscal número 

263274330. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Antoniella Belluci – Carta de Identita - Italiana número AJ4424218, contribuinte 

fiscal número 274927217, como sua representante estava presente Melissa Antonietta Cilenti, 

a qual se fazia acompanhar de uma procuração. --------------------------------------------------------  

 -------- Nuno Miguel Viegas do Livramento – Bilhete de Identidade número 11126459, 

contribuinte fiscal número 200057329. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Rui Simões Gonçalves – Bilhete de Identidade número 4719422, contribuinte fiscal 

número 159983482. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Paulo Joaquim dos Reis Carvalho – Bilhete de Identidade número 5213504, não 

apresentou número de contribuinte. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- José Natalino Gonçalves – Bilhete de Identidade número 4741344, contribuinte fiscal 

número 120660075. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- António José Chaveca da Luz – Bilhete de Identidade número 6050371, contribuinte 

fiscal número 145638197. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 3.550,00 (três mil quinhentos e 

cinquenta euros), considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por 

encerrado o acto público com a adjudicação, por arrematação, a João Manuel Viegas das 

Neves da Loja A5 do Mercado Municipal, tendo de imediato sido notificado verbalmente para 

o pagamento do valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 

assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia. -----------------------------  

HASTA PÚBLICA 
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 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta acta. ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas e trinta minutos, o Vice-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 Vice-Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

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

 --------  – Acta da Comissão Municipal de Trânsito; ---------------------------------------------------  

 --------  – Pedido de Parecer sobre Prestação de Serviços de Execução do Plano Municipal de 

Promoção da Acessibilidade de S. Brás de Alportel (procedimento ajuste directo). --------------  

 --------  – Proc.º n.º 27/2005, de Construções Beira Serra, Lda. – Projecto de loteamento em 

Poço dos Ferreiros – Pedido de redução de garantia bancária. ----------------------------------------  

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

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

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou o restante executivo que na semana 

de 20 a 24 de Junho estará ausente por motivo de férias. ----------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Presente a seguinte proposta, relativa 

à segunda revisão orçamental para o ano económico de 2011, a qual importa em € 240.840,00 

(duzentos e quarenta mil oitocentos e quarenta euros). ------------------------------------------------  

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “No corrente ano económico sentiu-se a necessidade de recorrer a esta revisão 

orçamental – a 2.ª do ano de 2011, devido a: -----------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a reprogramação de alguns projectos do Programa 

Operacional Regional do Algarve (POAlgarve 21), verifica-se a necessidade de se efectuar a 

reprogramação financeira dos projectos para os anos seguintes, não tendo estas 

repercussões nas dotações para o ano económico actual; os projectos em causa são a “Loja 

do Munícipe em Rede – Simplex Autárquico” e “Energias Renováveis e Eficácia 

Energética”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a reprogramação do projecto “Plano Municipal de Soluções 

Integradas de Acessibilidades a Todos”, verifica-se a necessidade de reforço de verba para 

os anos de 2012 e 2013. O projecto em causa enquadra-se no âmbito do Programa 

Operacional Potencial Humano (POPH), sendo comparticipado pelo Fundo Social Europeu 

no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN); ---------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a conjuntura actual, verifica-se a necessidade de 

reprogramar o Projecto Construção da Circular Norte – 3.ª Fase, assim como, aquisição e 

expropriação de terrenos para o mesmo. A reprogramação visa um reforço das verbas nas 

rubricas para ao ano de 2012 e a prorrogação para o ano de 2013, no caso da execução da 

obra; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Verifica-se, à data, a necessidade de abertura de um novo projecto, “Aquisição de 

Prédios Rústicos”, para a aquisição de uma parcela de terreno para a construção da rede 

viária de ligação entre a Rua 1.º Junho e a Rua 5 de Outubro; --------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração a necessidade de proceder à 1.ª alteração do Mapa de 

Pessoal para 2011, conforme informação anexa, torna-se necessário reforçar as rubricas de 

remunerações e encargos sociais inerentes à criação de postos de trabalho; ---------------------  

 -------- Tendo em consideração a aprovação da estrutura tarifária dos serviços de 

abastecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos em 

reunião de Câmara de 10 de Maio do corrente, prevendo-se um aumento de cobrança nestes 

serviços nos próximos meses na ordem dos €80.000,00, sendo que as importâncias inscritas 

PROPOSTAS 
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no Orçamento inicial foi o resultado da média aritmética simples das cobranças efectuadas 

nos últimos 24 meses que procederam à sua elaboração, assim propõe-se a seguinte 

modificação no âmbito da receita: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- No saneamento de águas residuais um aumento de €86.992,00. ---------------------------  

 -------- Nos resíduos sólidos urbanos um aumento de €10.608,00. ----------------------------------  

 -------- No abastecimento de água uma redução de €17.600,00. ------------------------------------  

 -------- Considerando que para fazer face aos esforços, no tocante ao orçamento municipal 

para o ano em curso, no montante de duzentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentárias em algumas rubricas orçamentais e ao 

aumento da receita. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a presente revisão orçamental – 2.ª do ano de 2011. Tendo em conta os 

montantes orgânicos das receitas e despesas, fica assim estabelecido, em relação à gestão 

corrente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RECEITAS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------- (Em euros) -----  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Saldo de 2010   10.639,40 0,07 

Correntes 9.311.213,00 66,06 9.311.213,00 66,20 

Capital 4.784.895,00 33,94 4.784.895,00 33,73 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.186.747,40 100,00 

 -------- DESPESAS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.156.456,00 64,96 9.256.456,00 65,11 

Capital 4.939.652,00 35,04 4.950.291,40 34,89 

Somas 14.096.108,00 100,00 14.186.747,40 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respectivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

a 2.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2011.” ------------------------------------------  

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

aprovar por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Moura, aprová-la e submeter 

estes documentos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da competência que a 

este órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------  

 -------- 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

Presidente da Câmara, relativa à sexta alteração orçamental para dois mil e onze, que a seguir 

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 6/2011 -----------------------------------  

 -------- Havendo necessidade de se proceder ao reforço de algumas verbas orçamentais 

designadamente com: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de serviços e transferências correntes na 

Administração Autárquica;---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal no Departamento Administrativo e Financeiro; --------------------  

 -------- Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas com pessoal na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao 

Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes; ---------------------------------------------------  

 -------- Investimentos em aquisição de equipamentos de informática e em transferências de 

capital na Administração Autárquica; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Investimentos em instalações desportivas na Divisão de Educação Sócio-Cultural e 

Apoio ao Desenvolvimento no tocante às despesas de capital. ---------------------------------------  

 -------- Face à necessidade de reforço da dotação em algumas rubricas de despesa corrente, 

(aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico Municipal), nomeadamente o reforço 

dos projectos de “Tratamento de Águas Residuais”, “Fornecimento de Água” e Deposição 

de Resíduos Sólidos),devido ao acrescido valor de facturação que se tem verificado, propõe-

se o reforço destas rubricas por redução de dotações inscritas nos investimentos que para o 

ano em curso não se prevê o seu início devido à conjuntura económica actual. ------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- DESPESAS: ----------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.156.456,00 64,91 9.266.456,00 65,69 

Capital 4.950.291,40 35,09 4.840.291,40 34,31 

Somas 14.106.747,40 100,00 14.106.747,40 100,00 

 -------- RECEITAS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS  

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 

% 

Correntes 9.311.213,00 66,00 9.311.213,00 66,00 

Capital 4.784.895,00 33,92 4.784.895,00 33,92 

Saldo da Gerência 10.639,40 0,08 10.639,40 0,08 

Totais 14.106.747,40 100,00 14.106.747,40 100,00 

 -------- Face ao exposto fica garantido o princípio do equilíbrio, em que o orçamento prevê 

os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo 

menos iguais às despesas correntes. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que para fazer face a estes reforços, no tocante ao orçamento 

municipal para o ano em curso, no montante de trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e 

cinquenta euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e suas alterações, a sexta alteração orçamental 

conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às Grandes Opções 

do Plano.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Moura, aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes alterações às 
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Grandes Opções do Plano para dois mil e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para 

a sua implementação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA PARA AS BANCAS DE FRUTA DO 

MERCADO MUNICIPAL:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte 

proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------- “Hasta pública de Bancas do Mercado Municipal” -----------------------------  

 -------- Neste momento encontram-se vagas algumas bancas de venda de frutas e legumes no 

Mercado Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No sentido de dinamizar este espaço que se constitui como núcleo central da 

economia local, e para o que é fundamental a plena ocupação dos espaços do Mercado 

Municipal, proponho a abertura de hasta pública dia 21 de Junho, com vista à ocupação dos 

seguintes espaços: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Banca de Frutas/Legumes: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Banca 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Conjunto de Bancas 33/34 ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os quais deverão destinar-se à transacção de frutas e legumes, com valor base de 

licitação: €125,00 e lanços mínimos de €50,00.” -----------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Promover no dia 21 de Junho de 2011, pelas 15 horas, a hasta pública 

constante na presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

lances mínimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO DE VALOR DE RENDA DO BAIRRO SOCIAL DE 102 

FOGOS:- Presente a seguinte proposta apresentada pela Vereadora Dra. Marlene Guerreiro: -  

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

 ------------------- “Alteração ao Valor de Renda – Bairro Social n.º 83 -----------------------------  

 -------- Considerando a solicitação apresentada pela arrendatária de habitação social 

municipal, sita em Bairro Social de São Brás de Alportel, com o n.º 83, Maria Germana 

Viegas Horta, no sentido de lhe ser concedida uma revisão da sua renda mensal, atendendo 

ao facto de ser sido fortemente alterada a sua situação ao nível dos rendimentos do agregado 

familiar, a qual mereceu devida análise por parte dos Serviços de Acção Social e Habitação;  

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2011/06/07  Página 14 

 -------- Considerando os documentos apresentados, os quais atestam a drástica alteração de 

rendimentos do agregado familiar, pela nova situação de desemprego de um dos membros do 

agregado familiar e pelo facto de outro dos membros ter deixado de receber subsídio de 

desemprego. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a situação de saúde da arrendatária e todo um conjunto de situações 

que agravam a situação económica e social do agregado; -------------------------------------------  

 -------- Considerando o parecer social emitido pelo técnico superior de serviço social, José 

Serrano, o qual analisou devidamente a situação; -----------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, com base no parecer social emitido pelo técnico superior de serviço 

social, José Serrano, alterar a renda mensal atribuída ao fogo do Bairro Social, n.º 83, do 

valor actual de €170,37 euros (a que correspondia renda técnica) para €76,53, em virtude 

da alteração de rendimentos verificada no agregado familiar. -------------------------------------  

 -------- A situação será alvo de posterior análise, aquando da revisão anual do valor das 

rendas, momento em que será verificado o ponto de situação.” ------------------------------------  

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

efeitos a 1 de Julho de 2011. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA – FÉRIAS DESPORTIVAS 2011:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro, responsável pela área do desporto apresentou a seguinte proposta:  --------------------  

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

 -------- “FÉRIAS DESPORTIVAS 2011 ----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância do desporto para o desenvolvimento e bem-estar das 

crianças e jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

férias escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 7 e os 14 anos de 

idade, actividades desportivas e lúdicas. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se a realização das “Férias Desportivas 2011”, à semelhança de 

anos anteriores, no período compreendido entre 27 de Junho a 22 de Julho nas instalações 

do Pavilhão Municipal, Dr. José de Sousa Pires. ------------------------------------------------------  

 -------- 1ª Semana: 27 de Junho > 1 de Julho; ----------------------------------------------------------  

 -------- 2ª Semana: 4> 8 de Julho; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3ª Semana: 11> 15 de Julho; ---------------------------------------------------------------------  
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 -------- 4ª Semana: 18> 22 de Julho; ---------------------------------------------------------------------  

 -------- As inscrições deverão ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de Junho, na Secretaria do 

Pavilhão Municipal, e estão limitadas a 45 participantes por semana. -----------------------------  

 -------- De modo a abranger o maior número de crianças e jovens, a inscrição é efectuada 

por semana e cada participante só poderá participar num máximo de 2 semanas. ---------------  

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50 € (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50 €/dia (dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------  

 -------- Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos; ----------  

 -------- Os encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma declaração 

identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança. ---------------------------------------  

 -------- No acto da inscrição deverão fazer-se acompanhar do documento de identificação da 

criança (BI, cartão de cidadão, etc.) e respectivo nº de contribuinte da mesma;” ----------------  

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

 -------- PROPOSTA – FÉRIAS AVENTURA 2011:- O Vice-Presidente apresentou a 

seguinte proposta elaborada pelo Presidente Eng.º António Eusébio:  ------------------------------  

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

 -------- “FÉRIAS AVENTURA, ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES – 2011 ---------------  

 -------- Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

férias escolares. Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 5 e os 11 

anos de idade, actividades de animação e apoio às famílias. ----------------------------------------  

 -------- Assim sendo, propõe-se realizar as “Férias Aventura, Actividades de Tempos Livres - 

2011”, à semelhança de anos anteriores, no período compreendido entre 18 de Julho e 26 de 

Agosto nas instalações da Escola EB1 n.º 2 de S. Brás de Alportel. -------------------------------  

 -------- Do programa de actividades farão parte ateliês de leitura, expressão plástica e 

dramática, passeios, idas à Biblioteca Municipal, ao Centro de Acolhimento e Interpretação 

da Calçadinha, bem como outras actividades de praia, desporto e piscina. -----------------------  

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50 € (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50 €/dia (dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------  

 -------- As inscrições deverão ocorrer no período de 4 a 8 de Julho, no Serviço de Taxas e 

Licenças da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- As vagas serão preenchidas por ordem de entrada da inscrição até 25 crianças dos 5 

PROPOSTAS 
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aos 7 anos e 25 crianças dos 8 aos 11 anos. ------------------------------------------------------------  

 -------- Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos; ----------  

 -------- Os encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma declaração 

identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança. ---------------------------------------  

 -------- Deverão ainda os encarregados de educação fazer prova da necessidade de inscrição 

do seu educando nestas actividades, para o efeito, têm que apresentar uma declaração 

passada e autenticada pela entidade patronal, de ambos os pais, declarando a não 

disponibilidade para gozo de férias no respectivo período. -------------------------------------------  

 -------- No acto da inscrição deverão fazer-se acompanhar do documento de identificação da 

criança (BI, cartão de cidadão, etc.) e respectivo nº de contribuinte da mesma; ------------------  

 -------- Só poderão inscrever-se crianças residentes e frequentadoras das escolas do 

concelho.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- PROCº Nº 14/2011, DE MANUEL GUERREIRO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA REABILITAÇÃO E RESTAURO DE UMA 

MORADIA EM SOALHEIRA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob 

o n.º 14/2011, em que Manuel Guerreiro, residente no sítio do Corotelo, deste município, 

solicita informação prévia para reabilitação/restauro de construção existente que pretende 

levar a efeito num prédio de que é proprietário no sítio da Soalheira, deste município. ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão nos termos da 

informação técnica de 3 de Junho de 2011 que abaixo se transcreve e de que se deve dar 

conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - Na reunião de câmara de 10 de Maio de 2011, foi deliberado “que é intenção 

mandar informar que não é viável a pretensão, nos termos da informação técnica de 18 de 

Março de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Em resposta ao que foi deliberado veio o requerente entregar documentos no dia 

26 de Maio de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Dos documentos apresentados enuncia-se as justificações apresentadas pelo 

requerente para que seja viável a pretensão: -----------------------------------------------------------  

 -------- A localização do prédio urbano não estava correctamente assinalada; -------------------  

 -------- As fotografias presentes no outro processo nº 4/2009 foram tiradas numa localização 

errada que nada têm a ver com a construção que se quer reabilitar; -------------------------------  

 -------- A construção encontra-se definida volumetricamente e estruturada e situa-se numa 

cota inferior à localização assinala no processo nº 4/2009; ------------------------------------------  

 -------- O requerente entrega a localização correcta onde está assinalada a área de 

construção; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O terreno encontra-se registado como prédio urbano nas Finanças e na 

Conservatória do Registo Predial, sendo que o urbano sofreu a erosão mas mantêm a sua 

volumetria; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente entregou 10 novas fotografias com a localização correcta. -----------------  

 -------- 4 - Analisando as alegações verifica-se que no processo nº 4/2009 não constava o 

levantamento topográfico e que o requerente não localizou exactamente o terreno, induzindo 

estes serviços a analisar um prédio onde não se encontrava um edifício volumetricamente. ----  

 -------- 5 - Face à localização exacta da pretensão, a fotos entregues (Docs. Nº 1 a 5) e à 
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deslocação ao local pode-se constatar que o edifício a reabilitar tinha como uso habitação e 

encontra-se definido volumetricamente em determinadas áreas. ------------------------------------  

 -------- 6 - Mais se informa que o requerente pretende reabilitar 300,0m
2
, e não os 450,0m

2
 de 

área coberta de construção que constam no Registo, então não havendo impermeabilização 

de novos solos a pretensão não carece de parecer por parte da CCDR-Algarve (entidade que 

desafecta a Reserva Ecológica Nacional). ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face às alegações do requerente e o parecer da CCDR-Algarve que consta no 

processo remete-se o assunto à consideração superior.”----------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 6/2010, DE MARIA ALBERTINA GONÇALVES G. DA COSTA – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ARMAZÉM EM FONTE DA MURTA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 6/2010, em que Maria Albertina 

Martins Gonçalves Gomes da Costa, residente na Rua Guilherme Centásio, n.º 18 – 1º Esq., 

freguesia da Sé, município de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

legalização de dois anexos existentes num prédio de que é proprietária no sítio da Fonte da 

Murta, 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 02 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Sector de 

Contra Ordenações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na informação técnica de 14 de Março de 2011, foi solicitado parecer a ARH do 

Algarve por parte destes serviços relativamente às construções anexas. ---------------------------  

 -------- Como tal deu entrada oficio nº SO2964-201105-DM em que comunica que “Do ponto 

vista hidrogeológico, no local onde existem as construções afloram solos argilosos de baixa 

permeabilidade, pelo que a impermeabilização a efectuar não vai afectar os recursos 

hídricos subterrâneos, no entanto não deverá ocorrer a infiltração de qualquer tipo de 

efluentes no solo”. Analisando o parecer da ARH do Algarve é de se emitir parecer 

favorável. Face ao parecer da ARH do Algarve, estes serviços informam: -------------------------  

 -------- 1 - É pretensão do requerente legalizar armazém 2 com 31,5m
2
 e uma pocilga com 
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18,0m
2
; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O armazém não está ligado fisicamente à edificação principal mas verifica-se que 

depende funcionalmente da edificação existente. Mais se informa que o somatório do 

armazém e da edificação existente não ultrapassa os 500,00m
2
 estabelecidos para esta classe 

de espaços (art.23º-E do RPDM); -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Então com base no parecer jurídico datado do dia 5 de Agosto de 2010 e nos 

condicionalismos do artigo 23º-E do RPDM informa-se que será viável a legalização do 

armazém; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Brás de Alportel (anexos), 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 Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro na redacção do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março. -------------------------------  

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

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

requerente. Com base no nº 4 do artigo 20º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projecto de especialidades. Uma vez que se trata de uma legalização alerta-

se para o ponto nº 4 supra referido remetendo o assunto à consideração superior. É quanto 

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

 -------- PROCº Nº 27/2005, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LIMITADA – 

PROJECTO DE LOTEAMENTO EM POÇO DOS FERREIROS – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA:- Presente um requerimento da firma 

Construções Beira Serra, Limitada, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar que 

o valor da garantia bancária emitida pelo Banco Internacional de Crédito, Sociedade 

Anónima, no valor de oitenta mil euros, seja reduzido em noventa por cento alegando que as 

obras de urbanização estão praticamente concluídas. --------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade e de harmonia com a informação 

técnica prestada no dia 07 de Junho de 2011 autorizar a redução de noventa por cento do valor 

da garantia bancária supra mencionada, devendo, a firma peticionária apresentar a caução 

actualizada em conformidade com a presente deliberação.--------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar a firma requerente que deverá 
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apresentar uma solução para espaços exteriores de acordo com a informação técnica já 

referenciada. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES, LOCAIS 

DIVERSOS:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento 

a solicitar licença para a realização de divertimentos públicos em recintos improvisados. A 

autarquia à semelhança dos anos anteriores irá realizar com o apoio de algumas associações 

locais e da Paróquia quatro festas dos Santos Populares, nos dias 11, 17, 18 e 24 de Junho 

corrente, nos seguintes locais Adro da Capela da Mesquita, Parque do Alportel, Adro da 

Igreja de S. Romão e no Bairro João Rosa Beatriz, respectivamente. Ambos os eventos 

decorrerão no seguinte horário das 22 às 01 horas. -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos eventos 

nos locais pretendidos e mandar emitir as consequentes licenças especiais de ruído para os 

dias e horários solicitados. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTIVAL DE FOLCLORE – RANCHO TÍPICO 

SAMBRASENSE – JARDIM DA VERBENA:- Presente um requerimento do Rancho 

Típico Sambrasense, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar autorização para 

realização do Festival de Folclore no Jardim da Verbena, no dia 25 de Junho do corrente ano, 

entre as 21 horas do dia 25 e as 2 horas do dia 26 de Junho. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio Martins, por integrar os órgãos 

sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. ---------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação 

de 30 de Maio de 2011, remetida pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de S. Brás de Alportel a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com as obras 

de remodelação do quartel. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no 

valor de € 15.500,00 (quinze mil e quinhentos euros). Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- Neste momento entrou na sala o Vereador Eng.º Acácio Martins, para participar nos 

restantes assuntos agendados para a presente reunião --------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

SAMBRASENSE:- Presente uma carta remetida pela Associação Cultural Sambrasense, de 

20 de Maio de 2011 a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com a Festa das 

Tochas Floridas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 500,00 

(quinhentos euros), por entender que as actividades desenvolvidas se inserem no âmbito da 

alínea b) do n.º 4 do art. 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. -----------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXECUÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO):- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pedido de parecer ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a 
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Lei n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos vínculos, carreiras e retribuições – LVCR) 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 6 do art.º 22 do OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de 

Execução do Plano Municipal de Promoção da Acessibilidade de São Brás de Alportel, mais 

informo que não é trabalho subordinado. ---------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Sendo o valor base do 

procedimento de €20.000,00 mais IVA, por um período de 3 anos (sendo o valor previsto 

para o ano 2011 de €9.000,00). --------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato: Propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art.º 20, 

conjugado com os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste 

Directo”). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa que viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. --------------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

art.º 19.º da Lei n.º55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- ACTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO:- O Vice-Presidente 

apresentou a acta número três da reunião da Comissão Municipal de Trânsito realizada no dia 

06 de Maio de 2011, como a seguir se descreve: -------------------------------------------------------  

 -------------------------------- “COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO --------------------------  

 -------------------------------------------------- Acta Nº 3/2011 ---------------------------------------------  
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 ------- Aos seis dias do mês de Maio de dois mil e onze, pelas catorze horas e trinta minutos 

no Salão Nobre da Câmara Municipal, reuniu, pela terceira vez, a Comissão Municipal de 

Trânsito constituída pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor Guerreiro como 

Presidente, e como vogais, Eng.º Alberto Espírito Santo, representante da Coligação 

Democrática Unitária, partido representado na Assembleia Municipal, Dr. Norberto Lopes 

de Jesus, membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo Partido Social 

Democrata, Paulo Guerreiro membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo 

Partido Socialista, Sargento-ajudante Luís Guerreiro, em representação da Guarda 

Nacional Republicana, posto local de São Brás, Eng.º Hélder Rosa, Director do 

Departamento Técnico Municipal, da Câmara Municipal, David Gonçalves, Presidente da 

Junta de Freguesia de São Brás. O Presidente da Comissão solicitou a presença do Fiscal 

Municipal Miguel Nuno Pilonas, proposta que foi aceite. -------------------------------------------  

 -------- A secretariar a reunião esteve presente a Dr.ª Custódia Reis, secretária do Vice-

presidente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presidente da Comissão, abriu a reunião, tendo-se passado de imediato à análise 

da ordem de trabalhos proposta. Sobre os respectivos requerimentos, informados pelos 

serviços de fiscalização, foram tomados os seguintes pareceres: ------------------------------------  

 -------- 1.º Ponto) - Análise de requerimentos para atribuição de sinal de trânsito. --------------  

 -------- a) Domingos Gonçalves de Sousa – Rua Vasco da Gama – Pedido de colocação de 

estacionamento privativo – A Comissão considerou ser necessário pedir informação aos 

Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel, a fim de melhor analisar o requerido. --------  

 -------- b) Carlos Alberto Prata Teixeira, Rua Dr. Silva Nobre – Pedido de sinalização de 

estacionamento proibido – Analisada a situação, referente à queijaria “Portal dos Queijos”, 

a Comissão, considerou submeter o assunto a uma melhor análise dos espaços existentes, 

para posterior decisão; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Júlio Custódio Viegas – Av. da Liberdade, - Pedido de sinalização de 

estacionamento proibido – Considerando que se trata de um portão de acesso, a Comissão 

considerou informar o requerente que, decorrendo da lei a proibição de estacionar, não é 

necessária a atribuição do sinal requerido, ficando ao critério do requerente a colocação ou 

não de um sinal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Luís Filipe Viegas da Graça – Rua Luís Bivar - Pedido de sinalização de 
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estacionamento proibido – Analisado o pedido, considerando que se trata de um portão de 

acesso, a Comissão considera de informar o requerente que, decorrendo da lei a proibição de 

estacionar, não é necessária a atribuição do sinal requerido, ficando ao critério do 

requerente a colocação ou não de um sinal. ------------------------------------------------------------  

 -------- e) Maria João Cavaco Inácio Gomes – Av. da Liberdade - Pedido de estacionamento 

privativo - Analisada a questão a comissão considerou ser de solicitar à requerente a 

apresentação de documento comprovativo de incapacidade emitido pelo IMTT, para melhor 

decisão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2º Ponto) – Outros requerimentos. --------------------------------------------------------------  

 -------- a) – Domingos Gonçalves de Sousa – Farrobo – Pedido de lombas redutoras de 

velocidade – Analisado o pedido, a Comissão, considera informar o requerente que o local 

vai ser reforçado com sinalética vertical. ----------------------------------------------------------------  

 -------- b) – Inacilux, reclamos Luminosos, Lda.- Sitio da Barracha – Pedido de setas 

indicadoras – A Comissão considera ser de indeferir o requerido, uma vez que o assunto é da 

competência das Estradas de Portugal. ------------------------------------------------------------------  

 -------- O presidente informou a Comissão sobre a colocação de um outdoor de promoção à 

zona industrial e a realização de uma reunião com os interessados, pelo que, dessa questão, 

seria dado conhecimento a este requerente. -------------------------------------------------------------  

 -------- c) – Sem Título, Lda. – Rua Vasco da Gama – Pedido de setas indicadoras - A 

Comissão considera ser de indeferir o requerido, uma vez que não é autorizada a existência 

de setas indicativas em circuito. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3) Outros assuntos ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- O Presidente da Junta de Freguesia de São Brás apresentou em reunião a carta 

remetida a Rosa Maria Gonçalves, referente à colocação de lombas no sítio de Castanhas, 

sugerindo uma nova análise sobre o proposto. Analisada a questão, a Comissão conclui que 

se deve proceder à colocação de duas lombas na estrada que liga o cruzamento da Tareja 

com o Poço das Castanhas, considerando que a sinalética colocada ou a receber reforço não 

é suficientemente dissuasora de velocidade, que a via não tem trânsito pesado e também, que 

as ambulâncias que se dirigem ao CMR têm outras alternativas. -----------------------------------  

 -------- 2- Junta de Freguesia - O presidente da Junta de Freguesia apresentou ainda a 

solicitação de um lugar de estacionamento a atribuir junto do futuro edifício da Junta de 
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Freguesia. A Comissão propõe a atribuição de um estacionamento para viaturas da 

autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Rua 1º de Maio- Reanalisado o estacionamento existente a nascente do Museu do 

Trajo e a saída da Rua 1º de Maio para a Rua José Dias Sancho, a Comissão propõe a 

colocação um sinal de trânsito proibido para aquela saída e a colocação de um sinal de 

estrada sem saída no início da Rua 1º de Maio, no entroncamento coma rua 5 de Outubro. ---  

 -------- 4 - Por proposta do representante do Partido Social Democrata, relativamente à 

Praça José Vicente, a Comissão propõe a colocação de sinalização vertical adequada, de 

modo que a circulação automóvel se faça no sentido dos ponteiros do relógio, para assim 

disciplinar a circulação de trânsito naquela praça. ----------------------------------------------------  

 -------- 5 - Por proposta do representante da Coligação Democrática Unitária, a Comissão 

Municipal propõe a realização de um estudo sobre a construção de estacionamentos na vila 

de São Brás, fundamentado num estudo de viabilidade económica, com o objectivo de libertar 

o espaço urbano de viaturas, reduzindo a carga automóvel e libertando o espaço para as 

pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Estacionamento de autocarro, Escola EB1/JI – Apreciada a situação actual do 

estacionamento e a segurança de peões junto do Centro Escolar, a Comissão propõe a 

alteração do passeio existente, para melhor servir os alunos na tomada e descida de viaturas, 

fazendo as seguintes alterações: eliminar parte do passeio existente em frente à porta, criar 

uma via paralela, para a entrada de autocarros, evitando assim o estacionamento deste 

veículos na via principal, e colocar um sinal de estacionamento proibido. ------------------------  

 -------- 7 - Cruzamento Rua 5 de Outubro com Rua José Dias Sancho – Proposta a 

marcação de uma zona limite de visibilidade na entrada das viaturas com sentido da Rua 5 

de Outubro com a Rua José Dias Sancho. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente acta que 

vai ser assinada por todos os presentes.”----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

acta de 6 de Maio de 2011 da Comissão Municipal de Trânsito. -------------------------------------  

 -------- 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 
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pelo Senhor Presidente no período de 24 de Maio último a 6 de Junho em curso, no uso das 

delegações tácitas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-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 1852 a 1908, 

1939, 1942, 1946 a 1990, 2003, de 2025 a 2059, de 2082 a 2088 no valor de 221.193,47 

euros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números de 2060 a 

2075, de 2077 a 2081, de 1940 a 1941, no valor de 52.077,12 euros; -------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 1815 a 1851, de 1909 a 

1938, de 1943 a 1945, de 1991 a 2002, de 2004 a 2024, 2076, de 2089 a 2090, no valor de 

415.832,55 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 de Administração Municipal, a 

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

 

 O VICE-PRESIDENTE 

  
 


