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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 16/2011 

da reunião ordinária de 19 de Julho 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. ------------------------------------------  

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 135, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.227.612,66 euros dos 

quais 1.224.944,68 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.667,98 euros em numerário, este último 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 compareceram dois 

representantes do sítio dos Machados, Filipe Carrascalão e Paulo Sousa a fim de consultarem 

o processo relativo à construção da nova via S. Brás – Via do Infante. -----------------------------  

 -------- O Sr. Presidente apresentou-lhes o projecto do último traçado enviado pelas Estradas 

de Portugal, tendo salientado as últimas alterações efectuadas. --------------------------------------  

 

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 ser analisado no decorrer desta reunião 

o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: -----------------------------  

 --------  – Voto de Pesar pelo falecimento de Maria Maia; --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto na 

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 7ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 7/2011 -----------------------------------  

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

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

 --------  – Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e juros de empréstimos na 

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

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

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

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Divisão de Educação Sócio-

Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes. ---------------------------  

 --------  – Aquisição de terrenos e aquisição de equipamento básico para as cozinhas das 

cantinas escolares na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no 

tocante às despesas de capital -----------------------------------------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de cento e noventa e quatro mil e quatrocentos 

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 sétima 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 

Grandes Opções do Plano para dois mil e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para 

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

PROPOSTAS 
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 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO IN LOCO NO 

ÂMBITO DA REDE SOCIAL:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou a seguinte proposta:  

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

 -------- “Apoio para elaboração de Carta Social -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a importância do trabalho de parceria, na área social, desenvolvido 

pela Rede Social de São Brás de Alportel, em prol do desenvolvimento social do município; --  

 -------- Considerando que para a boa execução deste trabalho assume-me fundamentais os 

instrumentos de diagnóstico e planeamento, bases sólidas sobre as quais deve assentar a 

definição das políticas públicas, conducentes à melhoria dos níveis de bem-estar e qualidade 

de vida, bem como à luta contra a pobreza e a exclusão social; -------------------------------------  

 -------- Considerando que o Diagnóstico social de São Brás de Alportel, datado de 2006, se 

encontra neste momento bastante desactualizado face às novas tendências da actualidade; ---  

 -------- Considerando que, após a conclusão do Plano de Desenvolvimento Social 2006> 

2010, no passado ano, com uma elevada taxa de execução das suas acções, não dispõe esta 

Rede Social de instrumento actualizado de diagnóstico e planeamento da sua acção; -----------  

 -------- Considerando ainda que constitui de relevante interesse, no momento actual, de 

definição de estratégias de ordenamento do território e de planeamento para o município, 

nomeadamente através da revisão do Plano Director Municipal (PDM), a elaboração de 

uma Carta Social Municipal que complemente este trabalho com uma dimensão social e 

humana, de modo a definir da melhor forma e com um maior e mais actualizado 

conhecimento da realidade, as estratégias de planeamento. ----------------------------------------  

 -------- Considerando a boa experiência resultante de anteriores parcerias estabelecidas com 

a Associação IN LOCO, entidade que inclusivamente já anteriormente cooperou com a 

Câmara Municipal na elaboração dos instrumentos de diagnóstico e planeamento da Rede 

Social do concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o elevado nível de profissionalismo e de conhecimento na área, aliás 

atestado pelo seu vasto currículo de consultadoria junto de vários municípios da região e do 

país. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que esta associação se encontra a desenvolver um conjunto de 

actividades no âmbito da elaboração de instrumentos concelhios de planeamento social e de 

elaboração da Carta Social Municipal, proponho a atribuição de um apoio financeiro à 

Associação In Loco, no valor de 5360,00 euros, de modo a apoiar o desenvolvimento do seu 
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trabalho, de enorme mais valia para a comunidade.” -------------------------------------------------  

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

autorizar o pagamento de acordo com a disponibilidade de tesouraria e por indicação do 

Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE BANCAS EM MERCADINHO DE 

PRODUTORES DO MERCADO MUNICIPAL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro 

apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Transmissão de Bancas do Mercado Municipal --------------------------------------------  

 -------- Considerando a solicitação apresentada por Albino Conceição Filho, Lda., para 

transmissão da titularidade do alvará de concessão das Bancas C35; C36; C37 do Mercado 

Municipal, localizadas no Espaço Polivalente, com uso semanal no contexto da realização do 

Mercadinho dos Produtores, para a Sociedade Bruno Reis Conceição, Unipessoal, Lda.;------  

 -------- Considerando os motivos invocados pelo requerente, o qual apresentou prova, por 

documentos, da situação apresentada de elevadas dificuldades financeiras da empresa; -------  

 -------- Considerando que o apoio aos produtores e pequenos comerciantes constitui objectivo 

principal do Mercado Municipal, recentemente requalificado, e com uma nova dinâmica que 

se pretende consolidar; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, segundo o requerimento apresentado, a nova titular dos espaços 

de venda, se compromete a exercer as mesmas funções e vender os mesmos artigos. ------------  

 -------- Considerando a Informação Jurídica de 14 de Julho, apresentada pelo Gabinete 

Jurídico desta autarquia, relativa à solicitação apresentada por Albino Conceição Filho, 

Lda.; por concordar com a mesma, e em conformidade com o regulamento do Mercado 

Municipal, nomeadamente na sua alínea b) do número um do artigo 27º (onde estipula que 

por motivos ponderosos e justificados, verificados caso a caso e mediante a junção de 

documentos que os demonstrem, poderá ser concedida pela Câmara Municipal autorização 

para o titular do alvará de concessão ceder o seu espaço de venda a terceiros), proponho a 

transmissão da titularidade do alvará de concessão das referidas bancas para a sociedade 

Bruno Reis Conceição, Unipessoal, Lda.” -------------------------------------------------------------  

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

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MARIA MAIA- O Senhor 

PROPOSTAS 
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Presidente apresentou a seguinte proposta em nome de todo o executivo: --------------------------  

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

 -------- “VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE MARIA MAIA ------------------------  

 -------- A morte inesperada da Dr.ª Maria Maia, na passada semana, deixou consternada a 

comunidade científica e a arqueologia portuguesas. --------------------------------------------------  

 -------- Conservadora do Museu da Lucerna, em Castro Verde, arqueóloga e investigadora 

com um longo trabalho realizado e reconhecido na área da Proto-História e da Arqueologia 

Romana em Portugal, Maria Maia partiu aos 64 anos, deixando a arqueologia portuguesa, 

em geral, e a algarvia, em particular, muito mais pobres. --------------------------------------------  

 -------- À sua morte, sobreviverá um extenso e valioso trabalho, dedicado ao estudo da 

História. E ao silêncio dos seus passos sobreviverá certamente o eco dos passos milenares 

que nos permitiu conhecer. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Do seu vasto currículo, destaca-se a sua marcante passagem, como conservadora, 

pelo Museu Nacional de Arqueologia e, como docente, em várias Universidades portuguesas, 

incluindo a Universidade do Algarve. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Ao lado do seu companheiro, Dr. Manuel Maia, foi também ela a responsável por 

inúmeras escavações e projectos, por terras do Sul, do Alentejo ao Algarve. ---------------------  

 -------- Em São Brás de Alportel, a sua presença e participação ficaram bem registados. 

Maria Maia participou nalguns eventos realizados no âmbito da arqueologia que a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel organizou, nomeadamente na apresentação de edições, 

bem assim como nas Jornadas sobre as vias romanas do Algarve, entre muitas outras 

iniciativas às quais entregou o seu contributo, partilhando sempre, com boa disposição e 

entusiasmo o seu conhecimento sobre e para a história local, regional e nacional. --------------  

 -------- Neste momento de profundo pesar, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel não 

pode esquecer a dedicação, o empenho, a disponibilidade e a amizade que a Dr.ª Maria 

Maia, de uma simpatia extraordinária, sempre teve para com esta entidade. ---------------------  

 -------- Com este sentimento, conscientes da enorme perda que constitui a sua morte, 

propomos a aprovação de um voto de pesar pelo falecimento da amiga e colaboradora Dr.ª 

Maria Maia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais propomos que deste voto de pesar seja dado conhecimento à família enlutada e 

ao Campo Arqueológico de Tavira, do qual foi mentora.” -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- PROCº Nº 34/2011, DE WILLIAM CUTHBERT E GILLIAN MARY 

CUTHBERT – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM S. ROMÃO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 34/2011, em que William 

Cuthbert e Gillian Mary Cuthbert, residentes no sítio de S. Romão – “Casa Branca”, Caixa 

Postal 573-K, neste município, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar num prédio de que são proprietários no referido 

local. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 5 de Julho de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser 

dada conhecimento aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento n.º 260 de 26 de Junho de 

2011, atinente aos elementos apresentados estes serviços informam: -------------------------------  

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

projecto de arquitectura das alterações e ampliação, segundo o ponto 4 do artigo 20º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 

n.º 60/07, de 4 de Setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação dos projectos de 

especialidades em conformidade pela lei actual. ------------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 36/2011, DE JOSÉ FRANCISCO VENTOSA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE 4 PISOS NA RUA 

DR. EVARISTO SOUSA GAGO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 36/2011, em que José Francisco Ventosa, residente na Rua Xavier Araújo, n.º 11 – 

núcleo 4, 3º A, na cidade de Lisboa, solicita informação prévia para a construção de edifício 

de habitação colectiva de 4 pisos, num prédio que possui na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, 

neste município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

informação técnica de 15 de Julho de 2011 que abaixo se transcreve e que se deve dar 

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

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

 -------- “Pretende o requerente a informação prévia acerca da viabilidade de construção 

REQUERIMENTOS 
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destinada a habitação colectiva em duas parcelas urbanas imediatamente contíguas. Relativo 

a este assunto compete-nos emitir o seguinte parecer técnico: ---------------------------------------  

 -------- Enquadramento: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito das classificações atribuídas pelo Regulamento do Plano de Urbanização 

de São Brás de Alportel eficaz pelo Aviso n.º 1852/2009, publicado em Diário da República 

de 20 de Janeiro de 2009, 2.ª série n.º13, a pretensão enquadra-se de acordo com planta de 

zonamento e condicionantes nas seguintes situações: -------------------------------------------------  

 -------- Zona Consolidada (artº 25º); ---------------------------------------------------------------------  

1- As Zonas Consolidadas constituem áreas do núcleo urbano de S. Brás de Alportel, as quais 

incluem o Espaço Urbano Histórico e o Espaço de Transição do mesmo, correspondentes às 

UOPG 4 e 7, e que já se encontram totalmente construídas. Correspondem às áreas onde a 

actividade de construção é, maioritariamente, constituída por operações de renovação ou 

obras de conservação, beneficiação e ampliação, admitindo -se operações de loteamento 

sempre que as parcelas o permitam e nos termos da legislação em vigor. 

2- Pretende -se a manutenção desse estatuto e a preservação das suas características 

urbanas mais significativas, nomeadamente a valorização e preservação dos espaços 

exteriores públicos. 

Usos e Regime de edificabilidade. 

Estas Zonas destinam -se a Habitação Unifamiliar e Colectiva e à implantação de Comércio, 

Serviços, Turismo e outras actividades compatíveis com a habitação. 

2- As edificações nas Zonas Consolidadas estão sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

a) As novas construções deverão integrar -se harmoniosamente no tecido urbano construído, 

mantendo as características de alinhamento, cércea, volumetria e ocupação do lote 

tradicionais do núcleo urbano em que se inserem. 

b) Todos os projectos apresentados à Câmara Municipal, quer para obras de conservação e 

restauro, quer para ampliações e novas construções, incluirão obrigatoriamente, mapa de 

acabamentos com a especificação de todos os materiais a utilizar. 

c) Sem prejuízo do disposto no artigo 127.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Fevereiro, 

apenas serão permitidas demolições de edifícios que reconhecidamente não apresentem valor 

histórico e arquitectónico ou quando a sua conservação não seja técnica ou economicamente 

viável. 

d) No caso de renovação, reconstrução ou construção nova, a altura da edificação não 



     

 

Reunião de 2011/07/19  Página 13 

poderá exceder a cércea da preexistência ou a cércea predominante definida pelas 

edificações do conjunto em que se insere. 

e) Respeitar o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, excepto se a 

Câmara Municipal entender conveniente fixar um novo alinhamento. 

f) Quando admissíveis, a Câmara Municipal poderá condicionar as mudanças de uso para 

serviços e comércio à execução de obras de conservação e de restauro de toda a edificação. 

g) O número de pisos máximo admissível é de 4. 

h) O Índice de Impermeabilização máximo é de 0.8. 

3- Constitui excepção às alíneas g) e h) do número anterior, a edificabilidade em zonas 

consolidadas que se encontrem integradas na UOPG. 

4- Espaço Urbano Histórico e na UOPG 7 — Espaço de Transição do Espaço Urbano 

Histórico, para as quais se aplica o disposto nos artigos 45.º e 46.º. 

 -------- Apreciação da proposta: --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Informa o requerente que as duas habitações alvo da pretensão são antigas e 

encontram-se em elevado estado de degradação, “…maioritariamente nas fachadas a tardoz, 

nas coberturas e na totalidade dos seus espaços interiores, e que, para garantirem 

habitabilidade só tecnicamente possível com uma operação total…”; ------------------------------  

 -------- 2 - Na sequência do ponto anterior, o requerente alega os elevados custos subjacentes 

e como tal “…pretende juntar os dois artigos, e requer à edificação de uma única e nova 

construção…” informamos que no presente processo apenas se encontra uma descrição da 

Conservatória predial n.º 8037/19930422,descrito sob a matriz de natureza urbana n.º 3179. 

Constituído por moradia com dois pavimentos e quintal, tendo 6 compartimentos no 1º andar 

e 6 compartimentos no rés-do-chão, confina com rua ou estrada a Poente, deverá ser 

apresentado o registo confinante aquando do licenciamento. ----------------------------------------  

 -------- 3 - Considerando os objectivos da pretensão especificados em memória descritiva 

pelo requerente, verifica-se as seguintes intenções para a respectiva operação urbanística: ---  

 --------  – Edifício de habitação colectiva distribuído por quatro pisos, sendo o último 

recuado, respeitando os alinhamentos definidos pela edificação imediatamente contígua, a 

Sudeste, a volumetria e a cércea predominante; --------------------------------------------------------  

 --------  – Dois fogos por piso de tipologia T2, determinando um total de oito fogos. ------------  

 -------- 4 - Efectuada uma análise ao projecto apresentado, considerando o previsto na 

categoria de espaço delimitada na planta de zonamento, verifica-se que estas zonas 

REQUERIMENTOS 
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constituem áreas do núcleo urbano de São Brás de Alportel as quais incluem Zona 

Consolidada, que se encontram totalmente construídas. Correspondem às áreas onde a 

actividade de construção incide em operações de renovação ou obras de conservação, 

beneficiação e ampliação, admitindo operações de loteamento, sempre que as parcelas o 

permitam e nos termos da legislação em vigor. Pretende -se a manutenção desse estatuto e a 

preservação das suas características urbanas mais significativas, nomeadamente a 

valorização e preservação dos espaços exteriores públicos. -----------------------------------------  

 -------- 5 - A pretensão do requerente opta pela nova construção, atendendo à proposta 

apresentada visa uma total demolição e uma construção nova de raiz o que deverá cumprir o 

disposto no artigo 25º e Quadro I – Afastamentos mínimos da construção principal em 

relação ao limite do lote do RDPM de São Brás de Alportel. ----------------------------------------  

 -------- 6 - No caso de o requerente manter a intenção de demolição dos edifícios existentes, 

independentemente da demonstração acima solicitada, de acordo com a alínea c) do ponto 

n.º 3 do artigo 46.º do RPU de São Brás de Alportel, aos Espaço de Transição do Espaço 

Urbano Histórico – UOPG 7, aplicam-se ainda as disposições constantes nas alíneas b), c), 

e), f), h), j) e l) do número 3 do artigo 45.º do mesmo regulamento, destacando-se o descrito 

na alínea l) que remete para a alínea d) que define que a demolição só é admitida nos casos 

em que, do ponto de vista da segurança e ou salubridade, não seja viável a manutenção do 

edifício, confirmado por vistoria da Câmara Municipal. Nestes casos, e sempre que for 

permitida a demolição, para a nova edificação a superfície de pavimento não poderá ser 

superior ao maior dos seguintes valores: ----------------------------------------------------------------  

 -------- 1) O existente antes da demolição; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2) O resultante da aplicação do índice de construção líquido máximo de 1,2. -----------  

 -------- 7 - Uma vez que a pretensão não menciona o cumprimento de estacionamento, e 

dificilmente conseguira cumprir, estes serviços sugerem que seja executado em cave de 

acordo com o artigo 21º do RPDM. ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, estes serviços informam que a pretensão será viável desde que 

cumpra o mencionado na presente informação técnica. -----------------------------------------------  

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

 -------- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM ESPLANADA DE DIAS & VIEGAS 

DIAS, LDA.:- Presente um requerimento da firma Dias & Viegas Dias, Lda. com sede na 
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Rua Capitão Caiado, nos N.º 5 e 7, nesta Vila, a solicitar a ocupação da via pública com 

mesas e cadeiras no período de 1 de Julho a 30 de Setembro de 2011 com o horário de 

funcionamento até às 2 horas, frente ao seu estabelecimento OK Bar. ------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a pretensão conforme 

solicitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DA FEIRA DA SERRA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL, NA VILA:- Presente um requerimento da Câmara Municipal 

de S. Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, nesta Vila, a solicitar licença 

para divertimento público em recinto improvisado, para a realização da Feira da Serra, no 

recinto da Escola E.B. 2-3 Poeta Bernardo Passos, nos dias 29 e 30 de Julho das 19h às 4h e 

no dia 31 de Agosto de 2011, entre as 19h e as 01h. ---------------------------------------------------  

 -------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE ARRAIAL COM BAILE EM CABEÇA DO VELHO, 

DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DA CABEÇA DO VELHO:- Presente um 

requerimento da Associação de Futebol da Cabeça do Velho, com sede no sítio da Cabeça 

do Velho, neste município, a solicitar licença para divertimento público em recinto 

improvisado, para a realização de arraial com Baile, no Campo de Futebol de Cabeça do 

Velho, nos dias 6 e 7 de Agosto de 2011, entre as 18h e as 03h de cada dia. -----------------------  

 -------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE BAILE DE JOÃO PEDRO DOS SANTOS NA FONTE 

FÉRREA:- Presente um requerimento de João Pedro dos Santos, residente no sítio dos 

Juncais, neste município, a solicitar licença para divertimento público em recinto 

improvisado, para a realização de Baile, na Fonte Férrea, no dia 24 de Julho de 2011, entre as 

12h e as 02h. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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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 -------- LICENCIAMENTO DE BAILE COM VARIEDADES EM MACHADOS, DO 

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS:- Presente um requerimento do 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados, com sede no sítio dos Machados, neste 

município, a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado, para a 

realização de Baile com variedades, na sede do clube, nos dias 22, 23 e 24 de Julho de 2011, 

entre as 20h e as 02h de cada dia. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DO 19º CONVÍVIO MOTARD – MOTOCLUBE “OS 

UNIDOS DA ESTRADA”, NA FONTE FÉRREA:- Presente um requerimento do 

Motoclube “Os Unidos da Estrada”, com sede na Rua Aníbal Rosa da Silva, n.º 42, nesta 

Vila, a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado, para a realização 

do 19º Convívio Motard, na Fonte Férrea, nos dias 12, 13 e 14 de Agosto de 2011, entre as 

10h do dia 12 e as 9h do dia 14. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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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 -------- PEDIDOS DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS VERDES:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Recolha e Transportes de Resíduos Verdes 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 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 Lei 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações - 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 OE2011), 

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

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

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

Recolha e Transporte de Resíduos Verdes, mais informo que não é trabalho subordinado. -----  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 4.700,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor. -------------  

 -------- 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. 20º, 

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 com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

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

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 
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relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: -------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 13.000,00 + IVA. ----------------------------------------  

 -------- Neste caso, não será de aplicar a redução remuneratória, uma vez, que o valor 

contratado em 2010 não atingiu o limite previsto para aplicar a taxa de redução 

remuneratória, sendo assim, propomos um preço base de € 4.700,00 a acrescer o IVA à taxa 

legal em vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PROTOCOLO VIA ALGARVIANA 2 – ECOTURISMO NO ALGARVE:- O 

Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro apresentou o seguinte protocolo: ------------------------------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Entre: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, 

pessoa colectiva nº 502 064 404, com sede na Rua de S. Domingos, n.º 65, 8100-536 Loulé, 

representada pelo Presidente da Direcção João António Soares Rodrigues dos Santos; --------  

 -------- E: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de São Brás de Alportel, pessoa colectiva nº 503 219 924, com sede na Rua 

Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, representado pelo Presidente da 

Câmara Municipal, António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------------  

 -------- É celebrado o presente protocolo, com base no contrato de financiamento no âmbito 

do Programa Operacional do Algarve 2007-2013, com o número de operação ALG-02-0931-

FEDER-000020, que se rege pelos pontos seguintes: --------------------------------------------------  

 -------- No âmbito do projecto de intervenção no Concelho de São Brás de Alportel do 

projecto Via Algarviana II, aprovado no âmbito do Eixo 2 do PO Algarve 21, a Associação 

Almargem propõe-se realizar as seguintes acções, correspondente ao concelho de S Brás, de 

acordo com os seguintes pressupostos: ------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Plano de Acção: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Acções em S. Brás de Alportel ----------------------------------------------------------------  

 -------- Manutenção e reforço da sinalética da Via Algarviana existente no Concelho de 

S. Brás de Alportel, em 30%. Esta acção será comparticipada pelo Município de S. Brás de 
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Alportel numa percentagem de 4%. Este cálculo foi baseado na quantidade de sinalização 

instalada no Município sobre o valor total de investimento desta rubrica (ver quadro 2 em 

anexo com equipamentos existentes); --------------------------------------------------------------------  

 -------- Criação de centro de acolhimento para caminhantes em Parizes; --------------------------  

 -------- Instalação e sinalização de 1 percurso pedestre de ligação da Via Algarviana a 

S. Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Concepção e produção de 1 Percurso Audioguiado em volta do troço de S. Brás de 

Alportel da Via Algarviana;--------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Instalação de “Roteiro Ornitológico” no interior do Concelho de S. Brás de Alportel, 

através da colocação de equipamentos informativos, interactivos e de apoio à observação de 

aves (ver anexo). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Acções gerais de informação e promoção --------------------------------------------------  

 -------- Produção de materiais informativos e de divulgação da Via Algarviana (roll-ups, 

novos folhetos de divulgação, mapas A2, exposição fotográfica amovível); -----------------------  

 -------- Produção de um vídeo promocional sobre a Via Algarviana e o Ecoturismo no 

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Gestão do Projecto ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta rubrica será comparticipada pelo Município de S. Brás de Alportel numa 

percentagem de 4%. Este cálculo foi baseado no peso que o investimento estimado no 

Município para acções locais tem sobre o valor total de investimento do projecto. Nesta 

rubrica estão cabimentadas as seguintes acções: ------------------------------------------------------  

 -------- Constituição de uma Equipa de Gestão, com valências na área do Ecoturismo, 

Marketing e Comunicação, Gestão de Empresas e Coordenação do Projecto;--------------------  

 -------- Realização de estudo económico-financeiro e definição do modelo de gestão futura da 

Via Algarviana; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Serviços de consultoria e auditorias; ------------------------------------------------------------  

 -------- Despesas gerais e equipamentos. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Duração -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A duração do projecto é de 2,5 anos (Julho de 2010 a Dezembro de 2012). --------------  

 -------- 3. Parcerias ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A liderança da candidatura fica a cargo da Associação Almargem, sendo que várias 

outras acções ao nível da promoção e divulgação da Via Algarviana e do Ecoturismo no 
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Algarve serão directamente executadas pela ERTA e pela ATA (reedição do Guia da Via 

Algarviana, criação de um Portal Regional de Ecoturismo, presença em feiras nacionais e 

internacionais, organização de visitas promocionais, edição de materiais de divulgação 

turística, etc.). Além destas entidades, o projecto conta com a parceria institucional do ICNB.  

 -------- 4. Estimativa Orçamental -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Valor total de intervenção: € 43.549,41; -------------------------------------------------------  

 -------- POAlgarve21 (65%): € 28.307,11; --------------------------------------------------------------  

 -------- Comparticipação solicitada ao município: € 15.242,29 (valor a atribuir para 2,5 

anos de projecto). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Quadro 1 – Orçamento proposto, detalhado por rubricas, para os 2,5 anos. ------------  

Rubrica Valor 

1. Acções em São Brás    26.940,00 €  

Centro de acolhimento em Parizes      5.000,00 €  

Percurso complementar    11.500,00 €  

Birdwatching      7.000,00 €  

Reposição e reforço de sinalética (30% por sector)      1.940,00 €  

Percurso pedestre áudio-guiado em torno da Via 

Algarviana      1.500,00 €  

2. Acções gerais de informação e promoção (% do 

orçamento total)      3.818,18 €  

Produção de vídeo promocional      1.090,91 €  

Produção de materiais de divulgação       2.727,27 €  

3. Gestão do projecto (% do orçamento total)    12.791,22 €  

Equipa de gestão      9.244,07 €  

Estudos e serviços      1.910,67 €  

Despesas gerais e equipamentos      1.636,49 €  

TOTAL    43.549,41 €  

FEDER (65%)    28.307,11 €  

Comparticipação do Município    15.242,29 €  
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 -------- Quadro 2 - Lista de sinalética instalada na Via Algarviana, por cada concelho. --------  

CONCELHO Postes Setas de Direcção Placas Informativas 

  total  

Alcoutim 124 21 6 

Castro Marim 24 6 0 

Tavira 83 9 1 

S. Brás de Alportel 36 3 0 

Loulé 87 14 4 

Silves 52 10 3 

Monchique 132 35 3 

Lagos 94 12 1 

Vila do Bispo 105 14 5 

 -------- 5. Pagamentos --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao Município de São Brás de Alportel serão efectuados pagamentos 

mensais de Agosto de 2011 a Dezembro de 2012 no valor de 896,61 € correspondente à 

divisão do total relativo ao município pelo período de referência (mês). ---------------------------  

 -------- 6.Acompanhamento -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Semestralmente será efectuado um relatório de execução, relativamente ao projecto 

na globalidade e às acções locais desenvolvidas no município de São Brás de Alportel.” ------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DE POSTOS DE 

LEITURA:- O Vereador Dr. Vítor Guerreiro apresentou a informação prestada pela 

Bibliotecária Dra. Teresa Oliveira e o respectivo protocolo relativo ao assunto em epígrafe, 

que abaixo se transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência da aprovação pela Fundação Calouste Gulbenkian do projecto 

apresentado “Biblioteca Fora de SI”, torna-se necessário estabelecer com os proprietários 

dos estabelecimentos / entidades, que estão interessados em cooperar com a Biblioteca 
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Municipal na difusão da leitura e da literacia da população adulta, um protocolo que indique 

as principais responsabilidades de cada uma das partes cooperantes. -----------------------------  

 -------- Este protocolo será estabelecido inicialmente com as 7 entidades que iniciaram a 

experiência de “Café com Livros” e da “Biblioteca Itinerante Infantil – Livros sobre 

Rodas” (este último, também co-financiado pela FCG), a saber: Pastelaria Dofir, Pastelaria 

Doce Sambrasense, Salão de Chá Amor-Perfeito, Pastelaria Regional O Ervilha, Galeria de 

Arte ZEMARTE, o Centro de Medicina de Reabilitação do Sul e as Piscinas Municipais. ------  

 -------- No âmbito deste novo projecto, a Biblioteca Municipal pretende, gradualmente, ir 

criando mais “Postos Fixos de Leitura”, em locais de passagem de significativo número de 

pessoas, nomeadamente, Cabeleireiras, Parafarmácia; Associações, etc ou Postos 

Itinerantes, como por exemplo, no Mercado Municipal. ----------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito, junto envio o modelo de protocolo para ser apresentado e aprovado em 

reunião de Câmara e a listagem das entidades a contactar durante o 1º semestre de 

concretização do Projecto.” -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “BIBLIOTECA FORA DE SI” ---------------------------------------  

 ------------------------------------------ Projecto co-financiado -------------------------------------------  

 -------------------------------- FUNDAÇÂO CALOUSTE GULBENKIAN ------------------------------  

 ------------------------------ MUNICÍPO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL -----------------------------  

 -------- Protocolo de Cooperação Para a Criação de Postos de Leitura ---------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel, através da sua Biblioteca Municipal, pretende 

estabelecer com ------------------------------------------ um protocolo de cooperação, que visa a 

criação de um Posto Fixo de Leitura / Posto Itinerante de Leitura, no âmbito do Projecto 

apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, “Biblioteca Fora de SI”, com o objectivo de 

promover a leitura, a literacia e a cultura na comunidade são-brasense, no período de 

Outubro de 2011 a Julho de 2013. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Compete ao Município, através da sua Biblioteca Municipal: ------------------------------  

 -------- 1 – Colocação de Estante / Expositor apropriado ao espaço existente e correctamente 

identificado. (Nos Postos Fixos de Leitura); ------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Colocação e renovação periódica de um fundo bibliográfico adequado aos perfis 

dos utilizadores mais habituais deste espaço; -----------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Organização de eventos culturais, de mútuo acordo com o proprietário, tendo em 
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perspectiva os gostos/expectativas dos clientes, as condições do espaço e as disponibilidades 

financeiras permitidas pelo Projecto; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Suspender esta cooperação em caso de baixos níveis de leitura ou taxa 

significativa de perdas de documentos, avisando previamente. --------------------------------------  

 -------- Compete à Entidade Cooperante deste Projecto: ----------------------------------------------  

 -------- 1 – Zelar pela conservação do mobiliário. (Nos Postos Fixos de Leitura); ---------------  

 -------- 2 – Não permitir a divulgação de outros documentos que não pertençam ao Projecto; -  

 -------- 3 – Colaborar na preservação /devolução dos documentos disponibilizados; ------------  

 -------- 4 - Suspender esta cooperação, avisando previamente.” -------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Vice-Presidente para o assinar. --------------------------------------------------------------  

 -------- RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais 

de água e esgoto efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios 

do Bengado, Calçada, Corotelo, Campina, Cerro da Mesquita e Mesquita Alta, num total de 

€ 1.433,29 (mil quatrocentos e trinta e três euros e vinte e nove cêntimos). ------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Agosto e Setembro de 2011. --------------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que os 

ocupantes dos fogos números 10 e 85 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram 

atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- 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 5 a 18 de Julho 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 
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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 2603 a 2605, de 

2617 a 2656, 2663 a 2708, de 2717 a 2718, de 2724 a 2756, de 2764 a 2781, 2786 no valor de 

82.711,78 euros; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 2606, 2610 a 

2611, de 2721 a 2723, no valor de 19.815,84 euros; ---------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2602, de 2607 a 2609, de 

2612 a 2616, de 2657 a 2662, de 2709 a 2716, de 2719 a 2720, de 2757 a 2763, de 2782 a 

2785, 2787, no valor de 73.338,60 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 

  
 


