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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 1/2012 

da reunião ordinária de 3 de janeiro de 2012 

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 ata da reunião anterior por ter sido aprovada 

em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 1, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 458.994,27 euros, dos 

quais 455.792,64 euros em contas de depósito à ordem, 3.129,37 euros em numerário e 72,26 

euros em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------  



     

 

Reunião de 2012/01/03  Página 3 

 -------- 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 usou da palavra o Sr. Constantino 

Nunes, residente no sítio do Poço dos Ferreiros, neste município e proprietário da lavagem 

self-service para automóveis também localizada no sítio do Poço dos Ferreiros. ------------------  

 -------- O Senhor Constantino Nunes informou que está presente na reunião de câmara por 

discordar da deliberação tomada pelo executivo relativamente ao horário de funcionamento 

fixado para o seu estabelecimento. Informou o executivo que tomou algumas medidas para 

reduzir o ruído, tendo procedido à colocação de placas junto às máquinas de lavagem 

automática, que funcionam como barreiras acústicas. Posteriormente foram efetuadas várias 

medições acústicas, tendo sido obtidos valores muito baixos em termos de ruído. ----------------  

 -------- Exposta a situação o executivo decidiu alterar a anterior deliberação tomada 

relativamente ao assunto, a qual consta no capítulo das deliberações na presente ata. ------------  

 

 

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2012/01/03  Página 5 

 -------- Sendo quinze horas, 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 redação 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:-----------  

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de comércio a retalho de relógios e 

artigos de ourivesaria e joalharia, Avenida da Liberdade; ---------------------------------------------  

 --------  – 3ª Adenda ao Protocolo celebrado com o CCD no âmbito do Gabinete de Inserção 

Profissional (GIP) – Ratificação; --------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Câmara Municipal de Aljezur – Reforma da Administração Local; ---------------------  

 --------  – Ramais de água e esgotos por administração direta; ---------------------------------------  

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

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

 -------- O Vereador Dr. Tomás colocou duas questões ao executivo. A primeira relativa à 

reunião que o senhor Presidente teve na última semana nas Estradas de Portugal e a segunda 

se já são conhecidos os resultados do Orçamento Participativo. -------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente começou por responder à primeira questão informando que no 

passado dia 28 de dezembro, juntamente com o Eng.º Mácário, Presidente da Câmara 

Municipal de Faro se deslocou a Lisboa, para uma reunião nas Estradas de Portugal, acerca do 

acesso de S. Brás à Via do Infante. Nessa reunião foi informado que o Secretário de Estado 

das Obras Públicas impôs um limite máximo para a realização da obra em cerca de 8,5 

milhões de euros, mantendo inalteradas as obras definidas no projeto no que toca ao troço que 

faz a ligação da Via do Infante a Faro. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O senhor Presidente referiu que perante estes novos dados, apresentou algumas 

sugestões por forma a conseguir a requalificação de algumas zonas da estrada atual. Informou 

ainda que a zona dos Machados ficou em análise. ------------------------------------------------------  

 -------- Quanto à segunda questão colocada pelo Vereador Dr. Tomás, o senhor Presidente 

informou que já são conhecidos os resultados do Orçamento Participativo, os quais serão 

divulgados publicamente na próxima semana, podendo adiantar já quais os projetos mais 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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votados pelos participantes. Comunicou que em primeiro lugar ficou o projeto “Zona 

desportiva no Jardim Carrera Viegas”, em segundo lugar, a aquisição de viatura de 

desencarceramento para os bombeiros e em terceiro lugar a construção da Circular Norte – 3ª 

fase. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO - DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL:- Presente a seguinte proposta prestada pela 

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

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

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

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

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

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

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

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

POCAL EUROS 

03/02010299 25,00 

03/020112 75,00 

03/020121 50,00 

03/020203 75,00 

03/020225 50,00 

Total 275,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conta do Fundo de Maneio, (Administração Autárquica, Departamento Administrativo e 

Financeiro e Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento) devendo esse 

valor ser distribuído e retirado das seguintes rubricas orçamentais”: ------------------------------  

PROPOSTAS 
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POCAL EUROS 

0102/020108 50,00 

0102/020121 50,00 

0102/020209 50,00 

0102/020225 100,00 

0102/06020305 75,00 

02/020108 50,00 

02/020121 25,00 

04/02010202 50,00 

04/020111 50,00 

04/020121 200,00 

04/020225 25,00 

Total 725,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AOS TRABALHADORES MUNICIPAIS:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte 

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

 -------- “Determinação das datas de pagamento dos vencimentos aos trabalhadores 

municipais: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº N.º 73/2008, DE EMAVEDROS – ADMINISTRAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE 

LOTEAMENTO EM VILARINHOS – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 

CADUCIDADE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 

73/2008, em que a firma Emavedros – Administração e Construção Civil, Lda. e Outros, 

com sede em Alhos Vedros, município da Moita, solicitam declaração em como se mantêm os 

pressupostos, de facto e de direito, que levaram à anterior decisão favorável, relativa à 

informação prévia para a operação de loteamento que pretendem levar a efeito em três prédios 

rústicos sitos em Vilarinhos, deste município. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que se mantêm 

válidos os pressupostos da deliberação de 30 de dezembro de 2008 da Câmara Municipal, à 

exceção da compensação em numerário calculada nos termos do artigo trigésimo sétimo do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de S. Brás de 

Alportel, que, à data de hoje, se cifra em quarenta e dois mil, trezentos e noventa euros e 

cinquenta cêntimos, nos termos da informação técnica de 23 de dezembro de 2011 que a 

seguir se transcreve e de que deve ser dado conhecimento aos requerentes. -----------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta ao requerimento n.º 521 de 19 de dezembro 

de 2011, cuja petição pretende: …«(…) mantenha a decisão favorável de acordo com o n.º 3 

do artigo 17º da Lei n.º 26/2010, de 30 de março, referente ao Pedido de Informação Prévia 

para a operação de Loteamento situado nos Vilarinhos correspondente ao presente 

processo.» -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao presente processo, estes serviços informam que os pressupostos do 

loteamento em causa não se mantêm em vigor, atendendo à respetiva taxa de compensação. --  

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

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

 -------- PROCº N.º 63/2011, DE AMIT PRAFUL BHAVSAR – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 

EXISTENTE, EM FUNCHAIS:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob 

o n.º 63/2011, em que Amit Praful Bhavsar, residente em Londres, na qualidade de herdeiro, 

solicita informação prévia para alteração e ampliação de prédio existente, que pretende levar a 

efeito num prédio sito em Funchais, neste município. -------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer jurídico, de acordo 

com a informação técnica de 28 de dezembro de 2011, que deve ser dada conhecimento ao 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Alteração e Ampliação de Prédio Existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o 

seguinte parecer técnico: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Diretor Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso n.º 

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

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

 -------- Espaço Indústria Extrativa Consolidada I; ---------------------------------------------------  

 -------- Confina a Norte com Via Não Classificada. --------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se nos Funchais é composto por prédio 

urbano com área de 1245,00m
2 

– área coberta de 97,0m
2
 edifício de rés-do-chão, com 

logradouro e área descoberta de 1148,0m
2
, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 15430/20070605, o artigo com o n.º 6779. --------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende o requerente ampliar a edificação existente construindo mais um quarto 

e casa de banho. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Na classe de espaços em questão, espaço de indústria extrativa consolidada I 

caracteriza-se pela exploração de inertes incluindo as necessárias instalações e 

equipamentos, sendo que em caso de cessação de exploração, estes espaços estão sujeitos à 

elaboração de planos de reconversão e recuperação paisagística, devendo ser reconvertidos 

para os usos previstos nos espaços confinantes e acordo com o ponto n.º 2 do artigo n.º 59 do 

RPDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Nesta classe de espaços não é autorizado impermeabilização de novos solos para 

fins habitacionais assim sendo emite-se parecer desfavorável à pretensão do requerente. ------  
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 -------- 5 - O requerente na memória descritiva refere que num prédio vizinho no nome de 

Custódio Ximenes foi aprovado um projeto de alteração e ampliação. -----------------------------  

 -------- 6 - Relativamente ao ponto anterior verifica-se que deram entrada nestes serviços dois 

processos no nome de Custódio Manuel Ximenes Rodrigues Palma n.º 104/99 e n.º 259/99. O 

processo n.º 104/99 foi indeferido e o processo n.º 259/99 na primeira informação técnica foi 

indeferido também. Posteriormente o requerente veio apresentar motivos para que a sua 

pretensão fosse deferida, face às alegações foi solicitado parecer jurídico. -----------------------  

 -------- Tendo como base o parecer jurídico do dia 30 de novembro de 2000 foi concedido ao 

requerente a autorização para a ampliar a edificação existente. ------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto deverá solicitar-se parecer ao consultor jurídico. É quanto nos 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE RELÓGIOS E ARTIGOS DE OURIVESARIA E 

JOALHARIA, NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- Presente um requerimento da 

empresa Gaveta de Segredos, Lda. com sede na Rua Cândido Guerreiro, n.º 2 – 13º B, na 

cidade de Faro, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em 

estabelecimentos especializados, na Rua António Rosa Brito, n.º 4-E, nesta Vila. ----------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em 

estabelecimentos especializados, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica 

à firma requerente  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE RELÓGIOS E ARTIGOS DE OURIVESARIA E 

JOALHARIA, NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um requerimento de Maria 

Salomé Engrácia Dias Rodrigues, residente no Largo de S. Sebastião, n.º 22, nesta Vila, na 

qualidade de proprietária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de 

REQUERIMENTOS 
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comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos 

especializados, na Avenida da Liberdade, n.º 7, nesta Vila. -------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em 

estabelecimentos especializados, no local pretendido. Dê-se conhecimento da informação 

técnica à requerente. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3ª ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CCD NO ÂMBITO DO 

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) - RATIFICAÇÃO:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro apresentou a terceira 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 objetivo de assegurar a prorrogação do funcionamento do Gabinete de 

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

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

 -------- “3ª ADENDA AO PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------  

 -------- (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP) ------------------------------------  

 -------- Nota Introdutória ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 5 de maio de 2009 a Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou o 

Contrato de Objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da 

candidatura que efetuou ao abrigo da Portaria n.º 127/2009, de 30 de janeiro, a qual tinha 

como objetivo a criação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município de São 

Brás de Alportel. O referido contrato teve uma vigência de 2 anos, respetivamente de 01 de 

julho de 2009 a 30 de junho de 2011. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito foi celebrado um protocolo de colaboração entre a autarquia e o Centro 

de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel, com o objetivo desta instituição contratar um técnico licenciado para 

assegurar o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. ---------------------------------  

 -------- Posteriormente, em 20 de junho de 2011 foi estabelecido um Aditamento ao Contrato 

de Objetivos, no qual foi estabelecida a prorrogação por mais 2 meses da autorização de 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. Face a este aditamento, foi efetuada a 

primeira adenda ao referido protocolo, também esta com a duração de 2 meses. ----------------  

 -------- Em 31 de agosto de 2011, na sequência da suspensão das candidaturas desta índole, 

foi feito novo aditamento ao contrato de objetivos, desta vez com objetivos mensais, com 

início a 01 de setembro de 2011 e sem data de final da sua vigência estipulada, o que obrigou 

a que fosse estabelecida uma segunda adenda ao protocolo existente, tendo sido fixada como 

data limite o dia 31 de dezembro de 2011.---------------------------------------------------------------  

 -------- Atualmente, e segundo informações do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional mantém-se em vigor o contrato de objetivos, pelo que se torna necessário 

estabelecer nova adenda ao protocolo existente entre a Câmara Municipal e o Centro de 

DELIBERAÇÕES 
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Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São 

Brás de Alportel e efetuar as devidas alterações, como abaixo se descreve. ----------------------  

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

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Coletiva 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 Coletiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direção 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 redação: --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

protocolo (num máximo de 42 meses) será até ao valor máximo de € 56.000,00 (cinquenta e 

seis mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

dezembro de 2012. O protocolo poderá cessar antes da data prevista, caso o contrato de 

objetivos celebrados entre a autarquia e o Instituto de Emprego e Formação Profissional não 

seja prorrogado, como previsto. Neste caso, o 1.º outorgante fica obrigado a informar o 2.º 

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 terceira adenda do 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR – REFORMA DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL:- Presente o ofício n.º 124, de 28 de dezembro de 2011, 
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remetido pela Assembleia Municipal de Aljezur a remeter uma proposta aprovada por aquele 

órgão na sua sessão de 23 de dezembro relativa ao Documento Verde da Reforma da 

Administração Local. Foi distribuída uma cópia por todos os membros do executivo. -----------  

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

 -------- 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 esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios 

Soalheira, Funchais, Almargens, Vila, Barrabés, Fonte da Murta, Mealhas e Campina num 

total de € 3.456,75 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis um euros e setenta e cinco 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

os à cobrança voluntária nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. ---------------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – LAVAGEM 

AUTOMÁTICA DE CONSTANTINO NUNES – POÇO DOS FERREIROS:- Na 

sequência dos esclarecimentos apresentados pessoalmente pelo senhor Constantino Nunes, 

proprietário de um estabelecimento de lavagem automática para automóveis, localizada no 

sítio do Poço dos Ferreiros, e com base no relatório de ensaio-medição de níveis sonoros no 

exterior, junto ao processo de obras. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a deliberação de 22 de 

novembro de 2011 e fixar o seguinte horário: no período de 1 de novembro a 31 de março – 

das 8 às 21 horas e no período de 1 de abril a 31 de outubro das 8 às 22 horas. -------------------  

 -------- 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 20 de dezembro de 2011 a 2 de janeiro de 2012, 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 respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------------  

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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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 5340 a 5341; 

5344 a 5382; 5384 a 5391; 5393; 5407 a 5410; 5412 a 5413; 5415 a 5467; 5470 a 5471; 5476 

a 5477; 5481 a 5491; 5493; 5496 a 5503; 5510 a 5513; 5516; 5518; 5521 a 5532; 5534 a 

5549; 5551 a 5558; 5560 a 5564, no valor de 256.492,63 euros; -------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 5403 a 5406; 

5504 a 5509, no valor de 4.161,74 euros referente ao ano 2011 e os números 2 a 6 no valor de 

1.663,50 euros referente as pagamentos do ano 2012; -------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 5342 a 5343; 5383; 

5392M/1; 5394 a 5402; 5411; 5414; 5468 a 5469; 5472 a 5475; 5478 a 5480; 5492; 5494 a 

5495; 5514 a 5515; 5517; 5518 a 5520; 5533; 5550; 5559 no valor de 85.502,38 euros 

referente ao ano de 2011 e os números 1; 7 no valor de 13.97 referente aos pagamentos do ano 

2012. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 ATA 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 

  
 


