
 

Reunião de 2011-12-06  Página 1 

CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 26 /2011 

da reunião extraordinária de 06 de Dezembro 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. Tomás Manuel Gomes da Costa 

Nunes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 



     

 

Reunião de 2011-12-06  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 231, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 884.980,59 euros dos quais 

882.427,64 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.552,95 

euros em numerário, este 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 redação 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 

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

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

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

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

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

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

 --------  – Voto de Reconhecimento e Mérito à empresária Sandra Correia; ------------------------  

 --------  – Voto de Louvor ao atleta Filipe Conceição; -------------------------------------------------  

 --------  – Transmissão de propriedade de veículo de comando tático para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. ------------------------------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2011-12-06  Página 7 

 -------- 11ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara, relativa à décima primeira alteração orçamental para dois mil e onze, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 11/2011 ---------------------------------  

 --------  – Despesas com pessoal, transferências correntes para instituições sem fins 

lucrativos e juros de empréstimos de médio e longo prazo na Administração Autárquica; ------  

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de serviços no Departamento Administrativo e 

Financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de bens no Departamento Técnico Municipal; ---  

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

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

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

municipal para o ano em curso, no montante de quarenta mil e oitocentos 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 décima primeira alteração 

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração as 

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------  

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

Nunes, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA “MÃO 

AMIGA”: A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DE CARIZ 

HABITACIONAL – PROGRAMA “MÃO AMIGA” -------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- 1. Considerando que no âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à 

exclusão social, a Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de 

cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos 

estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, 

reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de 

degradação e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ------  

 -------- 2. Considerando que com este objetivo foi aprovada, em reunião do passado dia 22 de 

Novembro, proposta de regulamento de atribuição destes apoios, a qual estabelece os 

devidos temos e condições para este programa de apoio social; ------------------------------------  

 -------- 3. Considerando que foi dirigido à Câmara Municipal um pedido de apoio, abaixo 

descrito, o qual, pela urgência da situação em causa, mereceu devida análise por parte dos 

serviços sociais, bem como do Departamento Técnico Municipal, em conformidade com os 

termos e condições da proposta de regulamento. -------------------------------------------------------  

 -------- 4. Considerando tratar-se de um pedido de apoio para a construção de uma casa de 

banho e respetiva fossa séptica na habitação de Maria Teresa Dias, residente no sítio de 

Moinhos de Vento (Alportel), em virtude de a mesma não dispor das mínimas condições de 

higiene e salubridade, colocando inclusive em causa a saúde pública da zona envolvente, 

situação já alvo de queixas por parte de vizinhos. -----------------------------------------------------  

 -------- 5. Considerando que a munícipe é pensionista, recebendo uma pensão mínima de 

€207,06 mensais, o que constitui o único rendimento que aufere; sendo a sua situação 

económica agravada por problemas de saúde, que implicam elevadas despesas mensais com 

medicação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Considerando que a munícipe reside com um filho - Tiago Chumbinho, de 28 anos 

de idade, que é toxicodependente, numa habitação exígua, sem dignas condições de 

habitabilidade; sendo a maior carência habitacional o facto de não possuir WC, o que 

provoca enormes constrangimentos a esta família na sua vida diária; -----------------------------  

 -------- 7. Considerando que, conforme atesta o parecer emitido pelo técnico de ação social 

que junto se anexa, este agregado familiar devidamente acompanhamento por parte dos 

serviços sociais e muitas vezes alvo inclusivamente de ajuda alimentar pelo Banco Municipal 

de Alimentos, não possui rendimentos suficientes para efetuar as necessárias obras;  ----------  

 -------- 8. Considerando o parecer técnico emitido pelo Director do Departamento Técnico 

Municipal, que junto se anexa, o qual resulta de avaliação técnica do pedido de apoio, 
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descriminando todos os trabalhos necessários e estimando em 7.626,00 euros, com IVA 

incluído, o valor necessário para a realização dos mesmos; -----------------------------------------  

 -------- 9. Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, compete às 

autarquias locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, de 

acordo com o disposto no artigo 64º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 10. E em concordância com os pareceres emitidos pelos Serviços de Ação Social e 

Habitação e pelo Departamento Técnico Municipal, que junto de anexam, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro a Maria Teresa Dias, no valor de 7.626,00 euros, para a 

realização desta intervenção, da maior importância para proporcionar a este agregado 

familiar mínimas dignas condições de habitabilidade.” -----------------------------------------------  

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

valor de € 7.626 (sete mil seiscentos e vinte e seis euros). Remeta-se cópia à Secção de 

contabilidade para proceder ao pagamento mediante apresentação de documentos de despesa 

(fatura) após aprovação do regulamento. -----------------------------------------------------------------  

 --------  APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA “MÃO 

AMIGA”: A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DE CARIZ 

HABITACIONAL – PROGRAMA “MÃO AMIGA” -------------------------------------------------  

 -------- 1. Considerando que no âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à 

exclusão social, a Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de 

cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos 

estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, 

reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de 

degradação e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ------  

 -------- 2. Considerando que com este objetivo foi aprovada, em reunião do passado dia 22 de 

Novembro, proposta de regulamento de atribuição destes apoios, a qual estabelece os 

devidos termos e condições para este programa de apoio social; -----------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- 3. Considerando que foi dirigido à Câmara Municipal um pedido de apoio, abaixo 

descrito, o qual, pela urgência da situação em causa, mereceu devida análise por parte dos 

serviços sociais, bem como do Departamento Técnico Municipal, em conformidade com os 

termos e condições da proposta de regulamento. -------------------------------------------------------  

 -------- 4. Considerando tratar-se de um pedido de apoio para a realização de obras de 

reabilitação na habitação de Cesaltina Emília Correia, de 63 anos, residente em Rua Gago 

Coutinho, n.º 30, em virtude de a mesma se encontrar em péssimo estado de conservação e 

higiene, sem as mínimas condições de habitabilidade, salubridade e segurança. -----------------  

 -------- 5. Considerando que esta situação, só agora conhecida pelos serviços sociais da 

Câmara Municipal, tem vindo a agravar-se ao longo de perto de uma década, dado o 

comportamento destrutivo da filha com quem Cesaltina vive: Maria da Graça Correia da 

Silva Rodrigues, de 38 anos de idade, doente mental, que sofre de psicose esquizofrénica e 

apresenta ainda um complicado problema de visão, neste momento já muito reduzida, o que 

lhe provoca grandes dificuldades ao nível da autonomia e da mobilidade.  -----------------------  

 -------- 6. Considerando tratar-se de uma situação social bastante complexa, que tem 

merecido atento acompanhamento por parte dos serviços sociais da autarquia (com regular 

acompanhamento por parte do Serviço Municipal de Psicologia e do Banco Municipal de 

Alimentos) bem como das diversas entidades sociais locais e regionais, com que a autarquia 

trabalha em parceria, de modo a possibilitar o seu devido tratamento e acompanhamento; ----  

 -------- 7. Considerando que, perante a grave situação detetada, os serviços sociais 

municipais desencadearam de pronto um conjunto de intervenções, ao nível da limpeza da 

habitação e da dotação da mesma de equipamento básico, com recurso à parceria existente 

com a Rede de Voluntariado; e à execução de um projeto de execução, com caráter de 

urgência, o qual está a ser desenvolvido, num regime de solidariedade, mediante a oferta de 

materiais de construção por parte de empresas locais; -----------------------------------------------  

 -------- 8. Considerando que, tal como referido em parecer emitido pelo técnico de ação 

social, que junto se anexa, o agregado familiar em apreço apresenta graves carência sociais 

e económicas, e complicados problemas de saúde; estando de todo impossibilitado de 

proceder, por meios próprios às obras de reabilitação necessárias; --------------------------------  

 -------- 9. Considerando o parecer técnico emitido pelo Director do Departamento Técnico 

Municipal, que junto se anexa, o qual resulta de avaliação técnica do pedido de apoio, 
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descriminado todos os trabalhos necessários e estimando em 10.332,00 euros, o valor 

necessário para o pagamento da mão-de-obra necessária à realização dos mesmos. ------------  

 -------- 10. Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, compete às 

autarquias locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, de 

acordo com o disposto no artigo 64º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 11. E em concordância com os pareceres emitidos pelos Serviços de Ação Social e 

Habitação e pelo Departamento Técnico Municipal, que junto de anexam, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro a Cesaltina Emília Correia, no valor de 10.332,00 euros, para 

a realização desta intervenção.” --------------------------------------------------------------------------  

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

valor de € 10.332,00 (dez mil e trezentos e trinta e dois euros). Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade para proceder ao pagamento mediante apresentação de documentos de despesa 

(fatura). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VOTO DE RECONHECIMENTO E MÉRITO À EMPRESÁRIA SANDRA 

CORRREIA:- Os membros do executivo municipal eleitos pelo Partido Socialista, 

apresentaram a proposta que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------  

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

 -------- “VOTO DE RECONHECIMENTO E MÉRITO ---------------------------------------------  

 -------- São Brás de Alportel é um Município que se ergueu sobre as raízes da indústria 

corticeira, iniciada na então freguesia de Alportel, já em meados do séc. XIX, e nos 

princípios de coragem dos seus ilustres filhos da terra. -----------------------------------------------  

 -------- Foram as famílias, homens e mulheres que souberam conhecer a natureza e dela tirar 

o seu sustento, sendo as pequenas fábricas familiares um contributo importante para o 

desenvolvimento do sector a nível nacional. ------------------------------------------------------------  

 -------- Em pleno séc. XXI, o nome de São Brás de Alportel é de novo símbolo da afirmação 

deste nobre produto da natureza, através da distinção de uma jovem empresária são-

brasense, e que através do seu empreendedorismo exemplar realiza assim a continuidade 

entre o passado e o futuro corticeiro de São Brás de Alportel e dos que acreditam nas 

potencialidades deste importante material. --------------------------------------------------------------  

 -------- Atualmente a empresa Nova Cortiça e a empresa Pelcor, propriedade da família 

PROPOSTAS 
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Correia, têm reforçado a afirmação da indústria corticeira com um projeto inovador têm 

logrado uma elevada projeção internacional, extremamente relevante para a consolidação 

desta história corticeira, à qual está alicerçada a história de São Brás de Alportel. -------------  

 -------- Pelo exposto: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Considerando a atribuição do Prémio de Melhor Empresária da Europa 2011 a 

Sandra Correia, gestora da empresa Pelcor, sedeada em São Brás de Alportel. Entregue no 

passado dia 21 de novembro em Paris; ------------------------------------------------------------------  

 --------  - Considerando a importância desta distinção como exemplo de coragem, 

inteligência, talento e empreendedorismo, para os jovens e empresários são-brasenses: -------  

 --------  - Considerando a notoriedade e o prestígio que esse reconhecimento traz para a 

empresa são-brasense e para este Município: ----------------------------------------------------------  

 -------- Os membros eleitos pelo Partido Socialista, propõem que seja atribuído à são-

brasense Sandra Correia, um voto de Reconhecimento e Mérito pelo prémio alcançado, a 

nível europeu.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de reconhecimento e 

mérito. Foi ainda deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à empresária Sandra 

Correia e à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- VOTO DE LOUVOR AO ATLETA FILIPE CONCEIÇÃO:- O Vereador, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se transcreve: -------------------------------  

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

 -------- “VOTO DE LOUVOR -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Monte do Evereste, designado localmente de mãe do universo e rosto do céu, é o 

teto do mundo, integrando a Cordilheira dos Himalaias. No séc. XVII o padre António de 

Andrade, Jesuíta português em Goa, foi o primeiro ocidental a visitar aqueles lugares e 

reinos do Tibete, no ano de 1624. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais recentemente, estes lugares míticos são um símbolo do desafio físico e 

psicológico para muitos homens de coragem e representam um teste à resistência e 

capacidades humanas. Ao mesmo tempo este pico e o feito de lá chegar são em si mesmos um 

símbolo de paz. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Hoje São Brás de Alportel pode orgulhar-se de ter também o seu nome na base do teto 

do mundo, através da participação do jovem são-brasense Filipe Conceição, atleta da 

Associação Cultural Sambrasense e que representou Portugal na Maratona do Evereste 
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2011, a primeira com participação portuguesa, na meta. ---------------------------------------------  

 -------- Para orgulho de Portugal e dos são-brasenses este atleta atingiu os objetivos de 

chegada ao Campo base do Evereste e sagrou-se em excelente posição entre os 76 

participantes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo exposto: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Considerando a participação deste jovem são-brasense Filipe José Conceição na 

Maratona do Evereste 2011 e o feito realizado pelo atleta; ------------------------------------------  

 --------  - Considerando a importância desta realização pessoal e do que a mesma significa a 

título de exemplo de coragem e determinação para todos os jovens, homens e mulheres são-

brasenses em geral; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja atribuído a Filipe José Conceição, jovem são-brasense 

classificado em vigésimo lugar na Maratona do Evereste 2011, um Voto de Louvor.” ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o voto de louvor. Foi ainda 

deliberado, por unanimidade, dar conhecimento ao atleta, à ACS e à Assembleia Municipal. --  

 -------- Neste momento saíram da sala os Vereadores Eng.º. Acácio e Dr. Tomás, por 

pertencerem aos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

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

 -------- TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DE COMANDO TÁTICO 

PARA A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- O Sr. Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou proposta 

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

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

 -------- “Transmissão de propriedade de veículo de comando tático para a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel-----------------------------------  

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

 -------- a) Foi assinado em 4 de Outubro de 2010, um protocolo de cooperação na área de 

proteção civil e corpos de bombeiros, entre o Governo Civil de Faro, a AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve, os Municípios da região e Associações Humanitárias de 

Bombeiros (AHB), nos termos do qual se previa que o Veículos de Comando Tático (VCOT) 

que os Municípios iriam adquirir poderiam ser transferidos para essas associações 

humanitárias, conforme disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Regulamento Específico 

“Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais”; -------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- b) A aquisição dos VCOT por parte dos Municípios foi realizada na sequência de uma 

candidatura apresentada pela AMAL ao PO Algarve 21 – Eixo II, Proteção e qualidade 

Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais, 

aprovada pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Algarve; --------------------  

 -------- c) As Câmaras Municipais estão conscientes das carências de meios técnicos na área 

da proteção e socorro, as quais se encontram devidamente inventariadas pelo Comando 

Distrital de Operações CDOS) de Faro, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), e 

têm vindo a desenvolver esforços no sentido de minimizar essas lacunas; -------------------------  

 -------- d) As entidades detentoras de Corpos de Bombeiros (CB), nomeadamente as 

Associações Humanitárias de Bombeiros, atravessam graves dificuldades financeiras, sendo-

lhes muito difícil suportar encargos de investimento para apetrechamento dos respetivos CB.  

 -------- Proponho que: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Seja autorizada a transmissão de propriedade, a título gratuito, do VCOT, da 

marca Mitsubishi, modelo -------, matrícula -------- para a Associação Humanitária dos 

Bombeiros de S. Brás de Alportel, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 e na alínea e) 

do n.º 1, ambos do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – No sentido de formalizar esta atribuição, seja aprovada a minuta de contrato em 

anexo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transmissão de 

propriedade do veículo constante na proposta à AHBVSBA (Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel) e aprovar a minuta do contrato. ------------------  
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 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO:- Presente o ofício n.º 311/2011, de 17 de 

Novembro de 2011, remetido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

S. Brás de Alportel a solicitar um subsídio extraordinário para minimizar as despesas com o 

pessoal integrado no dispositivo do DECIF-2011 e despesas extraordinárias com incêndios. ---  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 800,00 

(oitocentos euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Remeta-se cópia à 

Secção da Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste momento reentraram na sala de reuniões os Vereadores, Eng.º. Acácio e 

Dr. Tomás, para participarem nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. -------  

 -------- PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

MENSAL:- Presente o ofício n.º 63, de 23 de Novembro de 2011, remetido pela Paróquia de 

S. Brás de Alportel a solicitar um subsídio mensal para o próximo ano 2012 para fazer face às 

despesas decorrentes da publicação do Jornal VILADENTRO. --------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio mensal para o 

próximo ano no valor de € 142,50 (cento e quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos). 

Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------------  

 -------- APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO RELATIVO À PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NO 

CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a minuta do contrato, elaborada 

pelo Oficial Público da autarquia, relativa à prestação de serviços de manutenção e 

conservação de espaços verdes no concelho de S. Brás de Alportel. --------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a minuta do contrato. --------  

 -------- MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO EMPREGO – PROMOÇÃO TURÍSTICA 

2012:- Em resposta ao ofício endereção pela autarquia, o Gabinete da Secretária de Estado do 

Turismo remeteu um e-mail, no passado dia 30 de Novembro, a dar conhecimento que está 

em curso a discussão do Planeamento Estratégico de Promoção para o ano de 2012 e para 

realçar a importância do Turismo de natureza, da saúde e bem-estar.  ------------------------------  

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

 -------- CORO DOS AMIGOS DO MUSEU – AGRADECIMENTO:- Presente uma 

comunicação, de 21 de Novembro de 2011, remetida pelo Coro dos Amigos do Museu a 

agradecer toda a colaboração prestada por parte da autarquia, nomeadamente no apoio com o 
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transporte para as atuações e apoio financeiro. ----------------------------------------------------------  

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

 -------- GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” – PLANO ESTRATÉGICO DE 

TRANSPORTES:- Presente o ofício n.º 389-413461/XII, de 23 de Novembro de 2011, 

enviado pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes” a remeter o Projecto de Resolução que 

“Recomenda ao Governo a Realização de Relatório Ambiental e a Discussão Pública do Plano 

Estratégico de Transportes”. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 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 22 de Novembro último a 6 de Dezembro em curso, no 

uso das delegações tácitas. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números de 4806 a 4807, 

de 4810 a 4812, de 4819 a 4820, de 4822 a 4824, 4831, de 4833 a 4868, de 4870 a 4898, de 

4903 a 4912, 4917, 4922, de 4962 a 4981 no valor de 124.383,49 euros; --------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números de 4808 a 

4809, de 4930 a 4957, no valor de 43.467,12 euros; ---------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4805, de 4813 a 4818, 

4821, de 4825 a 4830, 4832, 4869, de 4899 a 4902, de 4913 a 4916, de 4923 a 4929, de 4958 

a 4961, 4982, no valor de 42.500,19 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 

  
 


