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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 20/2011 

da reunião ordinária de 27 de Setembro 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 184, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 901.550,60 euros dos quais 

894.627,72 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 2.219,03 

euros em numerário e 3.703,85 euros em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro: -----------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para ser analisado no decorrer desta reunião 

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

 --------  – Atraso nas rendas do Bairro Social; -----------------------------------------------------------  

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

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

 --------  O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, convidou todo o executivo municipal a 

participar nas iniciativas que irão decorrer no âmbito do Dia Mundial da Música, no próximo 

dia 1 de Outubro (sábado).  --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura solicitou esclarecimentos acerca do atraso na publicação 

das actas no site da Câmara Municipal. O Senhor Presidente lamentou o facto e pediu à Chefe 

da Divisão Administrativa para regularizar a situação o mais célere possível. ---------------------  

 -------- O Dr. João Moura alertou para o facto de existirem muitos resíduos verdes junto aos 

contentores, sugerindo a colocação de placares junto dos mesmos a informar quais  os dias de 

recolha para os diferentes resíduos. O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, mostrou-se 

preocupado com a situação e diz ter conhecimento de algumas situações de descarga abusiva 

por parte de empresas de jardinagem. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura referiu que tem observado que os vinhos promovidos no 

Mercado Municipal são exclusivamente de um produtor do Algarve o que não considera 

correcto, pois existem vários produtores na região algarvia. A Vereadora, Dra. Marlene 

Guerreiro, explicou que a autarquia apenas convidou para estar presente no Mercado 

Municipal, a Associação Rota da Cortiça para promover o mês das Vindimas. Informou ainda 

que nas várias demonstrações gastronómicas tenta incentivar os chefes de cozinha a 

promoveram diferentes vinhos do Algarve. Ainda relativamente a este assunto o Dr. Vítor 

Guerreiro, na qualidade de representante da Associação Rota da Cortiça esclareceu que a 

associação tem uma parceria com este produtor de vinhos, no âmbito do acolhimento de 

alguns grupos participantes nas visitas organizadas pela associação. --------------------------------  

 -------- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro informou que se comemorava naquele dia o “Dia 

Mundial do Turismo”, pelo que irá decorrer na próxima segunda-feira, no final da tarde uma 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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reunião de trabalho com os agentes locais na área do turismo, entre os quais, alojamentos 

locais, agências de viagens, entre outros. ----------------------------------------------------------------  
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 -------- 9ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA 2011:- Foi presente uma proposta do 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 9/2011 -----------------------------------  

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

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

 -------- Despesas com aquisição de bens e serviços na Administração Autárquica;---------------  

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

 -------- Despesas com aquisição de serviços e outras despesas correntes no Departamento 

Técnico Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes; ------  

 -------- Investimento material de transporte e equipamento básico no âmbito do projecto e 

Reequipamento Estratégico de Protecção Civil do Algarve na Administração Autárquica; -----  

 -------- Investimento em arruamentos e obras complementares e construção infra-estruturas 

no âmbito dos resíduos sólidos (obras de adaptação para instalação de contentores 

enterrados) no Departamento Técnico Municipal; -----------------------------------------------------  

 -------- Investimento em aquisição de equipamento básico para instalações desportivas 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 trinta mil, oitocentos e trinta e sete 

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 nona alteração orçamental 

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

PROPOSTAS 
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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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL – ESTUDO DA MOBILIDADE INTERURBANA:- O 

Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: --------------  

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

 -------- “Algarve Central - Estudo da Mobilidade Interurbana  ------------------------------------  

 -------- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Os municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel e Tavira 

constituíram uma parceria designada por Algarve Central;  -----------------------------------------  

 -------- A parceria levou à constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes com 

vista à formação do contrato para a elaboração do Estudo de Mobilidade Interurbana- 

Algarve – Central;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de Olhão foi designado representante do agrupamento para efeitos de 

condução do procedimento e formação do contrato;  --------------------------------------------------  

 -------- O Valor da proposta ordenada em 1º lugar é de € 126.770,00 acrescidos de IVA à 

taxa legal em vigor, suportando cada parceiro, em partes iguais, € 21.128,33 acrescido de 

IVA;  -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148º do CCP, o relatório final e a aprovação de 

todas as propostas contidas no mesmo, nomeadamente para efeitos de adjudicação, são 

enviados ao órgão competente para a decisão de contratar;  ----------------------------------------  

 -------- Nos termos do n.º 3 do artigo 39º do CCP, a decisão de adjudicação deve ser tomada 

conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que integram o 

agrupamento;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tenho a honra de propor que a Ex.ª Câmara delibere:  --------------------------------------  

 -------- 1. Aprovar o relatório final; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Adjudicar o objecto do presente concurso ao concorrente DHV,SA;  -------------------  

 -------- 3. Aprovar a minuta do contrato para elaboração do Estudo da Mobilidade Inter-
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Urbana – Algarve Central.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROJECTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – ALGARVE 

CENTRAL - PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO - ESPECTÁCULO “VALE” E 

EXPOSIÇÃO “CARTA COREOGRÁFICA”:- Presente a seguinte proposta apresentada 

pelo Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro: --------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central -----------------------------  

 -------- Procedimento de contratação - Espectáculo VALE e Exposição Carta Coreográfica   

 -------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Que no âmbito da candidatura “ Programação Cultural em Rede - Algarve Central” 

, aprovada por deliberação da Comissão Directiva do PO Algarve 21 em 04/08/2009,  e de 

acordo com a proposta de programação apresentada pelo director artístico, a qual  mereceu 

a concordância dos vários parceiros, pretende-se contratar a Artemrede para apresentar o 

espectáculo “VALE”. Este espectáculo caracteriza-se por ser um espectáculo desenvolvido 

por artistas conceituados e com a participação do público local residente nos municípios da 

rede onde o espectáculo se vai apresentar; --------------------------------------------------------------  

 --------  - Que Paralelamente a este espectáculo, será organizada uma exposição, composta 

por 20 painéis sobre o movimento e a dança, intitulada “ Carta Coreográfica”. A exposição 

desenvolve aquela temática através da linguagem da fotografia, da pintura e do desenho e 

durante uma semana realizam-se visitas guiadas por uma bailarina e dirigidas a todos os 

públicos;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Que importa lançar o procedimento de contratação pública dos serviços 

especializados, na área do espectáculo e da exposição, em referência, sendo particularmente 

importante aprovar em cada um dos municípios as peças do procedimento a adoptar, 

designadamente convite à apresentação de proposta e caderno de encargos; ---------------------  

 --------  - Que nos termos da lei, designadamente dos Contratos Públicos é necessária a 

constituição de um Agrupamento de entidades adjudicantes e a designação de um município 

representante deste agrupamento, com vista à formação de um contrato cuja execução seja 

do interesse de todos os parceiros da candidatura; ----------------------------------------------------  

 --------  - Que o custo total estimado para esta prestação de serviços é de € 45.459,00 

(quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros), acrescido de IVA à taxa legal 

PROPOSTAS 
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em vigor, será suportado em partes iguais por cada um dos parceiros, os Municípios de São 

Brás de Alportel, de Tavira, de Loulé, de Olhão e de Faro e o Teatro Municipal de Faro, e 

que cabe ao Município de São Brás de Alportel o montante de € 9.091,80 (nove mil e 

noventa e um euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA, correspondente a 20% do valor 

total estimado, tal como constante do art.º 5º n.º 2 da minuta de Caderno de Encargos do 

procedimento de contrato, remetido pela Câmara Municipal de Loulé; ----------------------------  

 -------- - Que existe verba cabimentada para o efeito, e a despesa está prevista nas Grandes 

Opções do Plano/2011 (código 2 251 2010/5085);-----------------------------------------------------  

 -------- - Que se verifica a necessidade de designação de um representante do Agrupamento, 

para efeitos do procedimento de realização do contrato; ---------------------------------------------  

 -------- - Que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel integra, desde o início, o projecto 

Programação Cultural em Rede - Algarve Central, no qual se enquadra este contrato. ---------  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que:  -----------------------------------------  

 -------- 1) Concorde com a constituição do Agrupamento de entidades adjudicantes;------------  

 -------- 2) Autorize o Município de São Brás de Alportel a integrar o Agrupamento de 

entidades adjudicantes, para efeitos de aquisição do espectáculo VALE e da exposição 

“Carta Coreográfica”, do qual farão parte os Municípios de Faro, de Tavira, de Loulé, de 

Olhão, de São Brás de Alportel e o Teatro Municipal de Faro;  -------------------------------------  

 -------- 3) Designe o Município de Loulé como entidade representante do Agrupamento, para 

efeitos de condução do procedimento de formação do contrato;-------------------------------------  

 -------- 4) Autorize realização da despesa, com um custo estimado de € 8.466,80 (oito mil 

quatrocentos e sessenta e seis euros e oitenta cêntimos), para o espectáculo VALE e de 

€ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco euros) para a exposição “Carta Coreográfica”, o que 

perfaz um total de € 9.091,80 (nove mil e noventa e um euros e oitenta cêntimos), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5) Autorize a adopção do procedimento de Ajuste Directo, nos termos da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP); --------------------------------------  

 -------- 6) Nos termos do acima exposto, aprove o Caderno de Encargos, proposto pelo 

representante do agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de Convite para abertura do 

procedimento atrás referido.” -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- PROGRAMA “CRESCER A BRINCAR 2011/2012”, DA ASSOCIAÇÃO 

PREVENIR:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Programa “Crescer a Brincar” ano lectivo 2011/2012 ------------------------------------  

 -------- Considerando que:  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Programa “Crescer a Brincar” da Associação Prevenir foi seleccionado como 

Programa Inovador pelo Observatório Europeu da Droga e faz parte da Base de dados da 

EDDRA como um dos melhores programas de prevenção Escolar da Europa; -------------------  

 -------- Desde 2009 nas escolas do nosso município se têm aplicado estes programas em 

parceria com a associação PREVENIR com bons resultados de sucesso educativo;  ------------  

 -------- No ano lectivo de 2010/2011 estiveram envolvidas no mesmo 14 educadoras que 

trabalharam com todo o universo dos alunos de pré-escolar concelhio; ---------------------------  

 -------- Que neste ano lectivo, um substancial número de crianças transitou para o 1º ciclo do 

ensino básico, mostrando-se fundamental que se dê continuidade ao trabalho sobre os 

conteúdos experienciados anteriormente; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho à Ex.ª Câmara que se digne aprovar:  ----------------------------------------------  

 -------- A proposta para a implementação do programa “Crescer a Brincar” destinado a 

crianças do 1º ciclo do ensino básico para o ano lectivo de 2011/2012 no valor total de 

€ 4.311,00, (orçamento detalhado em anexo).” --------------------------------------------------------  

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

unanimidade, autorizar o pagamento da verba de € 4.311,00 (quatro mil trezentos e onze 

euros) à Associação PREVENIR após reforço da rubrica no valor de € 811,00 (oitocentos e 

onze euros) em próxima alteração orçamental. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES DE SUBSÍDIO ESCOLAR A NOVOS 

ALUNOS:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Auxílios económicos a alunos carenciados --------------------------------------------------  

 -------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei número 144/2008, de 28 de Julho, novas 

Atribuições e Competências das Autarquias Locais, que são transferidos para os municípios 

PROPOSTAS 
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as atribuições ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de 

refeitórios, fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. Sendo pois competência 

dos órgãos municipais e de acordo com o Despacho número 20956/2008, de 30 de Julho, 

comparticipar, como menciona a redacção do número um do artigo sétimo, deste mesmo 

despacho, “nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades de 

complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”; 

e de acordo com o Despacho n.º 12284/20011, de 19 de Setembro, onde são estabelecidas as 

medidas de acção social escolar.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, e estando em questão a 

entrada de novos alunos e/ ou alteração de escalão e posterior análise das condições 

económicas dos agregados familiares;  ------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja transferido para o Agrupamento José Belchior Viegas, a verba 

total de: 1.332,50 € (mil trezentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) a atribuir aos 

alunos do 1º ciclo do Ensino Básico e de 150 € (cento e cinquenta euros) do Ensino Pré-

escolar de acordo com o escalão em que estão inseridos e o ano de escolaridade que 

frequentam; segundo quadro em anexo, efectuado com base nos faxes enviados em 13/09; 

21/09, 23/09 e 26/09, pelo agrupamento de escolas; num total de verba a atribuir de 

1.482,50 € (mil quatrocentos oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos).” ------------------------  

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

proposta autorizar a transferência de verba no valor de 1.482,50€ para o Agrupamento Escolar 

José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. -----  
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 -------- PROCº Nº 94/2010, DE ALFREDO GONÇALVES RIBEIRO – CONSTRUÇÃO 

DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR E MUROS DE VEDAÇÃO EM SOALHEIRA – 

ALTERAÇÃO AO PROCESSO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 94/2009, em que Alfredo Gonçalves Ribeiro, residente no sítio do Medronhal, 

freguesia de Santa Bárbara de Nexe, Concelho de Faro, solicita construção nova de moradia 

unifamiliar, que pretende levar a efeito num prédio rústico localizado no sítio da Soalheira, 

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, anular a deliberação tomada por este executivo 

em 13 de Setembro de 2011 e notificar o requerente para, no prazo de 10 dias, proceder ao 

pagamento da taxa, conforme informação técnica de 19 de Setembro de 2011, que abaixo se 

transcreve e de que deve ser dado conhecimento ao requerente. -------------------------------------  

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

 -------- “Atendendo a algumas dúvidas suscitadas e analisado de novo o presente processo, 

verifica-se que não está em causa a alteração e ampliação de qualquer construção uma vez 

que no local não existe nenhuma mas apenas um novo projecto sem qualquer ligação com o 

anterior mostrando até implantação em local diferente. Trata-se pois de um novo projecto 

para uma construção nova e como tal deverá ser tramitado. Assim deverá na respectiva capa 

serem anotadas as competentes correcções e o interessado ser notificado em 10 dias para 

proceder ao pagamento da respectiva taxa de acordo com o Regulamento de Taxa e Licenças 

do Município, após o que o projecto será apreciado. --------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à Consideração 

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

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE S. BRÁS DE ALPORTEL E O C.M. 

1207 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO (CONCURSO PÚBLICO):- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Director do Departamento Técnico Municipal desta 

autarquia: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretendendo a Câmara Municipal, na sequência do protocolo celebrado com a 

Algar- Valorização e tratamento de resíduos sólidos S.A. levar a efeito a empreitada em 

epígrafe, informa-se que com base no projecto mandado elaborar por esta entidade, se 

estima o valor de 635.000,00 € + IVA para custo da obra. ------------------------------------------  

 -------- O projecto, consta da beneficiação do pavimento da EM514 entre a ligação da 

rotunda da variante sul á ER270 e o cruzamento com o CM 1207 numa extensão de 4,2 Km, 

bem como execução de drenagem e sinalização. -------------------------------------------------------  

 -------- Junta-se o projecto composto por caderno de encargos, programa de procedimento, 

plano de segurança e plano de gestão de resíduos para aprovação. --------------------------------  

 -------- Segundo o valor acima referido, o procedimento adequado face ao estipulado no art.º 

19, alínea b) do Código dos Contratos Públicos (CCP) poderá ser o concurso público sem 

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. ---------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 67º do CCP, deverá ser nomeado o júri para o procedimento, 

propondo-se os seguintes elementos: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente – Vítor Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal; --------------------  

 -------- Vogais efectivos – Hélder Brito Rosa, Director de Departamento Técnico Municipal e 

 Filipe Joel Rodrigues Sobral, Técnico superior; -------------------------------------------------------  

 -------- Vogais Suplentes – Mónica Cristina Dias Inácio, Técnica superior, que substituirá o 

presidente nas suas faltas e impedimentos e Telma Cristina Vaz Rasquinho, Técnica superior.  

 --------  A despesa deverá ser previamente cabimentada pela DFP. ---------------------------------  

 -------- Assim sendo leva-se à consideração da Exma. Câmara a aprovação do projecto e 

deliberação de abertura de procedimento, caso se julgue por conveniente. -----------------------  

 -------- À consideração do Exmo. Sr. Presidente.” -----------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Aprovar o projecto composto por caderno de encargos, programa de 

procedimento e plano de segurança e plano de gestão de resíduos; ----------------------------------  

 -------- Segundo – Nomear para constituição do júri os elementos propostas na informação; ---  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Terceiro - Mandar abrir concurso público nos termos da informação.----------------------  

 -------- APOIO PARA ASSOCIAÇÃO ONCOLÓGICA:- Presente uma comunicação da 

Associação Oncológica do Algarve de 11 de Julho de 2011, a solicitar apoio para a 

MAMAMARATONA a realizar no próximo dia 11 de Outubro na cidade de Portimão. --------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 150,00 

(cento e cinquenta euros) para a Associação Oncológica do Algarve após verificação da 

situação da Associação perante as Finanças. ------------------------------------------------------------  

 -------- ADITAMENTO AO CONTRATO DE OBJECTIVOS CELEBRADO COM O 

INSTITUTO DE EMPREGO – GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) - 

RATIFICAÇÃO:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou no âmbito do Gabinete de Inserção 

Profissional, o aditamento ao Contrato de Objectivos assinado com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, no passado dia 31 de Agosto, com o objectivo de prorrogar o 

funcionamento deste serviço na autarquia.  --------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o aditamento ao contrato de 

objectivos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CCD NO ÂMBITO DO 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP):- A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro apresentou ainda a segunda adenda ao protocolo celebrado com o Centro de Cultura 

e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de 

Alportel com o objectivo de assegurar a prorrogação do funcionamento do Gabinete de 

Inserção Profissional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- “2ª ADENDA AO PROTOCOLO - (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

- GIP)  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 5 de Maio de 2009 esta autarquia assinou o Contrato de Objectivos com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da candidatura que efectuou ao 

abrigo da Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro, a qual tinha como objectivo a criação do 

Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município de São Brás de Alportel. O referido 

contrato teve uma vigência de 2 anos, de 01 de Julho de 2009 a 30 de Junho de 2011. Neste 

âmbito foi celebrado um protocolo de colaboração com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com o 

objectivo deste centro contratar um técnico licenciado para assegurar o funcionamento do 
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Gabinete de Inserção Profissional. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 20 de Junho de 2011 foi estabelecido um Aditamento ao Contrato de Objectivos, 

no qual foi prorrogado por mais 2 meses a autorização de funcionamento do Gabinete de 

Inserção Profissional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo sido suspensa a nova fase de candidaturas, foi autorizada a prorrogação de 

funcionamento dos actuais Gabinetes de Inserção Profissional, pelo que, foi celebrado novo 

aditamento ao contrato de objectivos, acordado entre esta Autarquia e o Instituto de 

Emprego e Formação Profissional com início a 1 de Setembro término a 30 de Setembro. 

Tendo em conta os cortes orçamentais por parte do governo, presume-se que as prorrogações 

serão mensais, tendo como data limite 31 de Dezembro de 2011. -----------------------------------  

 -------- Neste sentido torna-se necessário renovar o protocolo existente entre a Câmara 

Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de São Brás de Alportel e efectuar as devidas alterações. --------------------  

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, -----------  

 -------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -  

 -------- Ponto 1 – O número dois da primeira cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redacção: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – (…) -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo (num máximo de 30 meses) será até ao valor máximo de € 43.000,00 (quarenta e 

três mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2 – A sexta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redacção: -----  

 -------- 6º ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de Julho de 2009 e cessará no dia 31 de 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2011/09/27  Página 18 

Dezembro de 2011. O protocolo poderá cessar antes da data prevista, caso o contrato de 

objectivos celebrado entre a autarquia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional não 

seja prorrogado. Neste caso o 1º outorgante fica obrigado a informar o 2º outorgante com a 

devida antecedência. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. ----------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a segunda adenda do 

protocolo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL (PROCEDIMENTO CONCURSO PÚBLICO):- Presente a seguinte 

informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém:----------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes 

no Concelho de S. Brás de Alportel (Procedimento Concurso Público). --------------------------  

 -------- 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 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 OE 2011), são nulos. ----------  

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

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

Manutenção e Conservação de Espaços Verdes no Concelho de São Brás de Alportel, mais informo 

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

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

inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, devidamente assinada pelo Sr.º 

Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do procedimento de € 192.000,00 mais IVA, 
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por um período de 3 anos, sendo o valor estimado anual de € 64.000,00 + IVA, tendo este 

procedimento o seu início no ano de 2012. ------------------------------------------------------------------  

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

os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º. 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 

face ao valor, a realização de um “Concurso Público”. ----------------------------------------------------  

 -------- 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 relevantes, face ao 

contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 

idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável.” ---------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESPAÇOS VERDES NO CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL - ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO (CONCURSO PÚBLICO):- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Sector de Aprovisionamento e Gestão de Stocks, desta autarquia: ------------------  

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

 ---------- “Atendendo ao solicitado pelo Eng.º. Hélder Rosa – Director de Departamento Técnico 

Municipal, verifica-se a necessidade de se proceder à “Prestação de Serviços de Manutenção e 

Conservação de Espaços Verdes no Concelho de São Brás de Alportel”, num valor base de 

€ 192.000,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, por um prazo de 3 anos, submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa obter autorização para o seguinte: ------------------ 

 ---------- 1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º conjugado com a alínea b) do 

n.º 1 do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de Janeiro, com a redacção introduzida pelas respectivas alterações, propõe-se face ao valor a 

realização de um “Concurso Público”. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Processo do concurso --------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 ---------- Aprovação do caderno de encargos e do programa do concurso, referente à prestação de 

serviços.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Designação do Júri ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- De acordo com o n.º 1 do artigo 67.º do C.C.P., torna-se necessário proceder à designação 

do júri que conduzirá o procedimento, sendo assim, solicito a V. Ex.ª. que nomeie o júri do presente 

procedimento.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Cumpre-me, por isso, solicitar a V. Ex.ª a necessária autorização para o referido 

procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Primeiro – Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos; --------------------  

 -------- Segundo – Nomear para constituição do júri os seguintes elementos: como Presidente 

o Director do Departamento Técnico Municipal, Eng.º Hélder Brito Rosa; como vogais 

efectivos: a Técnica Superior Eng.ª Amélia Ribeiro e a Técnica Superior, Dra. Elsa Viegas; 

como vogais suplentes: a Técnica Superior, Telma Rasquinho e a Chefe da Divisão Financeira 

e Patrimonial, Dra. Lília Pires; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Mandar abrir concurso público nos termos da informação.----------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E 

SEGURANÇA (NADADORES SALVADORES) NAS PISCINAS MUNICIPAIS 

COBERTAS E DESCOBERTAS EM S. BRÁS DE ALPORTEL (PROCEDIMENTO 

CONCURSO PÚBLICO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança (Nadadores Salvadores) 

nas Piscinas Municipais Cobertas e Descobertas em S. Brás de Alportel (Procedimento 

Concurso Público). -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 Lei n.º 12-A/2008, na redacção actual (lei dos 
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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 OE 2011), são nulos. ----------- 

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

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

Vigilância (Nadadores Salvadores) nas Piscinas Municipais Cobertas e Descobertas em São Brás de 

Alportel, mais informo que não é trabalho subordinado.  ------------------------------------------------------ 

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

inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, devidamente assinada pelo Sr.º 

Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do procedimento de € 105.000,00 mais IVA, 

por um período de 3 anos, sendo o valor estimado anual de € 35.000,00 + IVA, tendo este 

procedimento o seu início no ano de 2012. ----------------------------------------------------------------------- 

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

os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do art.º 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 

face ao valor, a realização de um “Concurso Público”. -------------------------------------------------------- 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DO 

ESPECTÁCULO “VALE” E EXPOSIÇÃO “CARTA COREOGRÁFICA” NO 

ÂMBITO DO PROJECTO “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – ALGARVE 

CENTRAL”:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- “Assunto: Prestação de Serviços na área do Espectáculo “Vale” e Exposição 

“Carta Coreográfica” no âmbito do Projecto “Programação Cultural em Rede – 

Algarve Central”:- -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 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 OE 2011), são nulos. ----------- 

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

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

Espectáculo “Vale” e Exposição “Carta Coreográfica” – Programa Cultural em Rede – Algarve 

Central, mais informo que não é trabalho subordinado.  ------------------------------------------------------- 

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

base do procedimento de € 9.100,00 mais IVA. ----------------------------------------------------------------- 

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

os efeitos previstos nos artigos 23º e 24.º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, face ao 

valor, a realização de um “Ajuste Directo (Critério Material) ”. --------------------------------------------- 

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



     

 

Reunião de 2011/09/27  Página 23 

 -------- 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, 53 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 às rendas em atraso. ---------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art.º 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 13 a 26 de Setembro em curso, no uso das delegações 

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

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 3685 a 3708, de 

3711 a 3720, 3722, de 3725 a 3733, 3742, de 3744 a 3745, de 3748 a 3750, de 3763 a 3770, 

de 3772 a 3785, de 3787 a 3804, de 3807 a 3817, de 3830 a 3833, de 3838 a 3874, de 3876 a 

3879, de 3881 a 3883 no valor de 256.634,42 euros; --------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 3676 a 3682, 

3753, no valor de 23.500,24 euros; -----------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 3669 a 3675, de 3683 a 

3684, de 3709 a 3710, 3721, de 3723 a 3724, de 3734 a 3741, 3743, de 3746 a 3747, de 3751 

a 3752, de 3754/1 a 3762/6, 3771, 3786, de 3805 a 3806, de 3818 a 3829, de 3834 a 3837, 

3875, 3880, de 3884 a 3885, no valor de 267.999,50 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 

  
 


