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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 4/2012 

da reunião ordinária de 14 de fevereiro 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 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 31, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 555.064,84 euros dos quais 

550.479,45 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.848,46 

euros em numerário e 1.736,93 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 serem analisados no decorrer desta 

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

 --------  – Protocolo de procedimentos de fiscalização municipal no âmbito do licenciamento 

de obras particulares; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Licenciamento de Bailes de Carnaval do Grupo Cultural e Desportivo do Peral; -----  

 --------  – Normas do Concurso “A mais Bela Carta de Amor” – Edição sénior 2012. -----------  

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

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

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes questionou o executivo acerca do ponto de situação do 

“Projeto Rampa”, pois considera esta iniciativa muito importante para a boa circulação 

pedonal dentro da Vila, e confessa sentir alguma dificuldade quando passeia com a sua filha 

no carrinho de bebé. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, informou que apenas está completa a 

primeira fase, correspondente ao diagnóstico, tendo já sido entregue à autarquia um CD com 

esse trabalho. Informou também que foi realizada uma ação de formação com alguns técnicos 

da autarquia no âmbito das acessibilidades. -------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Dra. Marlene acrescentou ainda que o nome do projeto é “S. Brás 

Acessível para todos” e que este se insere no Programa RAMPA, um programa destinado à 

promoção da acessibilidade ao nível autárquico. Tendo ainda referido que a segunda fase 

contemplará uma proposta com as várias intervenções a efetuar, tendo por base o diagnóstico 

realizado. Informou também que aquando da sua receção será feita a apresentação pública das 

propostas apresentadas, tendo como objetivo a participação de todos. ------------------------------  

 -------- A Vereadora relembrou ainda, que neste âmbito a empresa envolvida no projeto vai 

realizar uma ação com alguns professores/educadores das escolas do município, tendo como 

objetivo simular que são invisuais ou se deslocam em cadeira de rodas, por forma a sentirem 

as dificuldades com que estas pessoas se deparam no dia-a-dia quando circulam nas ruas da 

Vila. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ADMISSÃO DE UM 

TÉCNICO SUPERIOR (ENSINO DE INGLÊS) – ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, 

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

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para a contratação de um técnico que 

assegure o desenvolvimento da Atividade de Ensino de Inglês no âmbito das Atividades de 

Enriquecimento Curricular (AECs), por tempo determinado, a tempo parcial ------------------  

 -------- Na reunião do executivo municipal, do passado dia 02 de agosto, foi aprovada a 

proposta de abertura do procedimento concursal para a contratação de 19 técnicos para 

assegurar o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e 

Componente de Apoio à Família, previstos no Mapa de Pessoal de 2011. ------------------------  

 -------- O procedimento aplicável ao recrutamento destes técnicos cumpriu o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de setembro, tendo como suporte uma plataforma 

desenvolvida pelo Ministério da Educação para este efeito. ------------------------------------------  

 -------- Todos os técnicos selecionados nas diferentes áreas, iniciaram funções nas escolas do 

1º ciclo e pré-escolar durante o mês de setembro. -----------------------------------------------------  

 -------- No entanto, e dado serem contratos a termo certo e a tempo parcial, têm ocorrido 

diversas situações de rescisão ou desistência, na sua maioria motivadas pela colocação 

destes técnicos em ofertas mais vantajosas, quer do próprio Ministério da Educação, quer de 

outras autarquias que concluíram este processo mais tarde. -----------------------------------------  

 -------- Aquando da desistência ou denúncia dos contratos por parte dos técnicos 

selecionados a entidade empregadora tem obrigatoriamente de recorrer à lista de ordenação 

final, a qual se mantém em vigor até final do respetivo ano escolar. --------------------------------  

 -------- Relativamente à colocação de um técnico no horário das 6 horas semanais, para 

lecionar a Atividade de Ensino de Inglês, verificou-se a denúncia do contrato por parte da 

professora colocada com efeitos a 6 de fevereiro, tendo de imediato sido convocados todos os 

outros técnicos constantes na lista, não tendo nenhum deles aceite a colocação. -----------------  

 -------- Assim, esgotada a lista de ordenação final, PROPONHO a este órgão, de acordo com 

o disposto n.
os

 7 e 8 do art. 44º do Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, a abertura de 

procedimento concursal comum, para a contratação de um técnico, por tempo determinado, 

a tempo parcial, para lecionar a Atividade de Ensino de Inglês no âmbito das Atividades de 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2012/02/14  Página 8 

Enriquecimento Curricular (AECs).” -------------------------------------------------------------------  

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

 -------- NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO – CARNAVAL 

TRADICIONAL 2012:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte 

proposta relativa ao assunto em epígrafe: ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- “NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO -------------------------------  

 -------- CARNAVAL TRADICIONAL 2012 ------------------------------------------------------------  

 -------- I. Definição ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Desfile de Carnaval, promovido anualmente pela Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel, desde 2001, integra o programa de atividades do Tradicional Carnaval de São 

Brás e pretende dinamizar este evento, que se assume como um cartaz importante do 

calendário anual de atividades do município. -----------------------------------------------------------  

 -------- II. Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A realização desta iniciativa tem como objetivos: valorizar e preservar as tradições 

carnavalescas; incentivar a participação, a criatividade, a imaginação, o espírito folião e de 

sátira social, próprios desta quadra, bem como o espírito de trabalho em equipa e de 

comunidade, em torno de uma atividade lúdica e recreativa. Anualmente, as Associações de 

forma voluntária e o público, de forma espontânea têm uma participação ativa e 

determinante nesta iniciativa. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- III. Candidatura ao apoio ------------------------------------------------------------------------  

 -------- As associações participantes e que pretendam concorrer aos apoios concedidos pela 

Câmara Municipal, devem formalizar a sua inscrição de participação mediante o 

preenchimento de uma ficha de inscrição, que deverá ser entregue no Gabinete do Munícipe, 

na Câmara Municipal, até sexta-feira, dia 17 de fevereiro. ------------------------------------------  

 -------- Poderão também ser aceites inscrições no próprio dia do desfile (19 de fevereiro), 

entre as 14h00 e as 15h00, no Secretariado do Desfile de Carnaval, a funcionar na Galeria 

Municipal do Cineteatro de S. Brás. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- As fichas de inscrição, bem como estas normas, encontram-se disponíveis no Gabinete 

do Munícipe da Câmara Municipal e no sítio do município na Internet (em http://www.cm-

sbras.pt). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- IV. Apoios -------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.cm-sbras.pt/
http://www.cm-sbras.pt/
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 -------- A Câmara Municipal poderá atribuir às associações participantes provenientes da 

área do município, um apoio financeiro, num montante máximo de 350,00 €, para ajudar a 

custear as despesas efetuadas com a elaboração dos carros e ou disfarces, apresentados ao 

desfile.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- V. Pedido de apoio ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A associação que deseje concorrer ao apoio acima referido, deverá apresentar um 

pedido dirigido à Câmara Municipal, até ao dia 9 de março, onde constem as despesas 

realizadas, acompanhado dos respetivos comprovativos, com a execução dos carros ou 

disfarces alegóricos, apresentados ao desfile.” ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

 -------- FIXAÇÃO DE PREÇOS DE ATELIÊS DA PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM 

REDE – RATIFICAÇÃO:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte 

proposta relativa ao assunto em epígrafe, a qual foi autorizada por despacho do Senhor 

Presidente em 01 de fevereiro de 2012. ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PROGAMAÇÃO CULTURAL EM REDE ---------------------------------------------------  

 -------- REALIZAÇÃO DE ATELIÊS NÃO GRATUITOS ------------------------------------------  

 -------- O Movimenta-te, projeto de programação cultural em rede que este Município 

integra, tem agendada a realização de dois ateliês de expressão plástica e artes, para a 

infância e famílias, em São Brás de Alportel. -----------------------------------------------------------  

 -------- Nesse âmbito e considerando os conteúdos dos ateliês, decidiu o Grupo técnico e o 

Diretor Artístico, que as inscrições deverão ser pagas, cabendo a cada participante, criança 

ou adulto o valor de 1,00€.  --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo exposto, proponho assim a aprovação dos seguintes valores a aplicar a esta 

atividade, resultando como receita à autarquia: -------------------------------------------------------  

 -------- Inscrição no Ateliê Mito Móvel - História de Princípios - 1,00 €; -------------------------  

 -------- Local – Centro de Artes e Ofícios; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Dias 2, 3 e 4 de fevereiro - Dos 8 aos 13 anos; ------------------------------------------------  

 -------- Inscrição no Ateliê Rainha das Cores - 1,00 € ------------------------------------------------  

 -------- Local – Centro de Artes e Ofícios; ---------------------------------------------------------------  

 -------- Dias 23,24 e 25 de fevereiro - Dos 3 aos 5 anos.” --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho 

PROPOSTAS 
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do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 1 de fevereiro de 2012, pelo qual foi fixado os 

preços dos ateliês da programação cultural em rede. ---------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO 

ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES --------  

 -------- Considerando o disposto no decreto de lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

redação atual, que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação; e em 

conformidade com o regulado nos instrumentos de planeamento em vigor; -----------------------  

 -------- Considerando as funções que competem ao Serviço de Fiscalização Municipal, no 

quadro da Orgânica da Câmara Municipal de São Brás de Alportel; ------------------------------  

 -------- Atendendo à preocupação constante da Câmara Municipal em assegurar-se do 

máximo rigor nos processos de licenciamento municipal de obras particulares; -----------------  

 -------- Dando continuidade ao esforço de modernização e implementação de novas práticas 

nos serviços municipais, de modo a torna-los mais eficazes e eficientes, ao serviço dos 

cidadãos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se a criação de um PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

MUNICIPAL NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES, a aplicar aos processos de 

construção nova, alteração, ampliação ou reconstrução de edificações, e a muros confinantes 

com vias públicas, nas situações e com os procedimentos abaixo descritos: ----------------------  

 -------- 1. No caso de entrada de processos de licenciamento de construções novas ou muros 

confinantes com via pública, antes da aprovação dos pedidos de informação prévia, 

comunicações prévias ou projeto de arquitetura, e de modo a possibilitar uma melhor análise 

do referido processo, deve o serviço de fiscalização municipal efetuar visita ao local para o 

qual é solicitada a pretensão. Com base nesta visita deve o serviço de fiscalização elaborar 

devido Relatório Técnico de Fiscalização de Análise Preliminar, documento que passa a 

constar obrigatoriamente do processo. ------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. No caso de entrada de processos de licenciamento de alterações, ampliações ou 

reconstruções, de modo a possibilitar uma melhor análise do referido processo, antes da 
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aprovação dos pedidos de informação prévia, comunicações prévias ou projeto de 

arquitetura, deve o serviço de fiscalização efetuar visita ao local, de forma a atestar da pré-

existência sobre a qual incide a pretensão em causa, bem como da sua localização no terreno 

e da sua volumetria. Com base nesta visita deve o serviço de fiscalização elaborar devido 

Relatório Técnico de Fiscalização de Análise Preliminar, documento que passa a constar 

obrigatoriamente do processo. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Em ambos os casos de processos de licenciamento a que se referem os números 

anteriores, e antes da emissão da licença de construção pela Câmara Municipal, deve o 

serviço de fiscalização efetuar visita ao local, atestando da correta implantação da 

construção, alteração, ampliação ou reconstrução, de acordo e nos moldes do projeto 

aprovado. Com base nesta visita, deve o serviço de fiscalização elaborar devido Relatório 

Técnico de Fiscalização de Análise Final, documento que passa a constar obrigatoriamente 

do processo, e com base no qual, caso apresente informação positiva, poderá a Câmara 

Municipal emitir a referida licença de construção. ----------------------------------------------------  

 -------- 4. O Relatório Técnico de Fiscalização de Análise Preliminar a que se refere os 

números 1 e 2 é constituído pelos seguintes elementos: -----------------------------------------------  

 -------- a) Breve resumo da pretensão do requerente; -------------------------------------------------  

 -------- b) Levantamento fotográfico do local; ----------------------------------------------------------  

 -------- c) Descritivo da situação observada, atestando que as condições do local condizem 

com o que é apresentado nos elementos que compõe o processo; ou caso tal não se registe, 

apresentando as incoerências diagnosticadas entre o que é observado e o que é apresentado 

no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. O Relatório Técnico de Fiscalização de Análise Final a que se refere o número 3 é 

constituído pelos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Levantamento fotográfico do local; ----------------------------------------------------------  

 -------- b) Descritivo da situação observada, atestando que a implantação do projeto respeita 

o que é apresentado nos elementos que compõe o processo; ou caso tal não se registe, 

apresentando as incoerências diagnosticadas entre o que é observado e o que é apresentado 

no processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. O relatório técnico de fiscalização passa a constituir-se como elemento obrigatório 

dos processos de licenciamento supra descritos, devendo servir de base à análise técnica dos 

mesmos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- 7. Nos casos em que tal se justifique pode a Câmara Municipal solicitar ao Serviço de 

Fiscalização Municipal visitas complementares ou outras diligências consideradas 

necessárias, de modo a assegurar-se do cumprimento do projeto e de todas as disposições 

legais em vigor.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Remeta-se cópia à Divisão de Urbanismo e ao Serviço de Fiscalização.----------------------------  
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 -------- PROCº Nº 1/2011, DE MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR, LDA. – 

CAMPINA – RUA 1º DE MAIO – PROJETO DE LOTEAMENTO:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 1/2011, em que a firma Manuel Martins Negrão 

Júnior, Lda. com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 52 – R/chão, na Vila de S. Brás de 

Alportel, procede à entrega dos projetos de especialidades relativos ao loteamento localizado 

na Campina/Rua 1º de Maio, nesta Vila  -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Juntar ao processo os projetos de especialidades e informar a entidade 

promotora que deverá cumprir a informação técnica de 10 de fevereiro corrente, que abaixo se 

transcreve; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Fixar a caução no valor de €326.659,25 (trezentos e vinte e seis mil 

seiscentos e cinquenta e nove euros e vinte e cinco cêntimos), para garantir a boa execução 

das infraestruturas urbanísticas do presente loteamento. ----------------------------------------------  

 -------- Informação técnica de 10 de fevereiro: -------------------------------------------------------  

 -------- “Para fazer face à boa execução das infraestruturas deste loteamento deverá a firma 

apresentar uma caução no valor de 265.576,63 € + IVA que dá um total de 326.659,25€. -----  

 -------- Este valor foi determinado com base nos orçamentos apresentados, alguns aprovados 

pelas entidades competentes e outros corrigidos com os preços praticados na zona. ------------  

 -------- Projeto de infraestruturas elétricas - 35.558,50 + IVA ---------------------------------------  

 -------- Projeto de infraestruturas telefónicas - 19.590,78 + IVA ------------------------------------  

 -------- Projeto da rede de gás - 8.248,54 + IVA --------------------------------------------------------  

 -------- Projeto da rede viária - 92.856,08 + IVA -------------------------------------------------------  

 -------- Projeto de rede de abastecimento de água - 15.352,16 + IVA -------------------------------  

 -------- Projeto de rede de águas residuais domésticas - 14.927,55 + IVA -------------------------  

 -------- Projeto da rede de águas pluviais - 18.951,39 + IVA -----------------------------------------  

 -------- Projeto de arranjos exteriores - 38.591,63 + IVA ---------------------------------------------  

 -------- Projeto de equipamentos de deposição de resíduos - 21.500,00 + IVA --------------------  

 -------- Total - 265.576,63 + IVA --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Total (com IVA incluído) - 326.659,25 € --------------------------------------------------------  

 -------- Á Consideração Superior”. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação técnica de 10 de janeiro: ----------------------------------------------------------  

 -------- “Da apreciação efetuada ressalva-se: ----------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 1.1) - ARRUAMENTOS – Nada a opor. ---------------------------------------------------------  

 -------- 1.2) - R. P. A. ÁGUAS – Nada a opor.-----------------------------------------------------------  

 -------- 1.3) - R. P. D. Á. RESIDUAIS – Nada a opor. -------------------------------------------------  

 -------- 1.4) - INST. GÁS – Verifica-se no local que já existe um depósito de gás, então só foi 

entregue um projeto de ampliação da rede. Quando a rede estiver construída antes de entrar 

em utilização deverá o requerente entregar o respetivo certificado de instalação. ---------------  

 -------- 1.5) - INST. DE ENERGIA ELÉTRICA – O projeto foi aprovado pela EDP através da 

carta 1871/11/RCSER do dia 30 de dezembro de 2011, mas o requerente deverá cumprir as 

condições técnico-administrativas apresentadas em anexo. ------------------------------------------  

 -------- 1.6) - INST. T. TELEC. – A Portugal Telecom na informação técnica n.º referencia 

341/130424/11/APN/ITUR 00 deu parecer favorável com algumas indicações que o 

requerente deverá cumprir. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1.7) - EQUI. DE DEPOSIÇÃO DE RESIDUOS – Deverá o requerente em obra 

executar os equipamentos de deposição de resíduos de acordo com a informação técnica (em 

anexo) do dia 30 de janeiro de 2012 por parte da Engª. Amélia Ribeiro.---------------------------  

 -------- 1.8) - ESPAÇOS EXTERIORES- No dia 6 de fevereiro realizou-se uma a reunião com 

o técnico responsável pelo projeto em que se acordou substituir a Fraxinus angustifólia – 

Freixo pela sophora japónica e ainda substituir a nerium olenader f. branca e a nerium 

olenader f. rosa pela rosmarinus offionalis. Em relação à parte restante do projeto não há 

nada opor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vistas as especialidades informa-se que: ------------------------------------------------------  

 -------- Reúnem condições de emissão de informação favorável, realçando as indicações dos 

pontos numero 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Á Consideração Superior.“ -----------------------------------------------------------------------  

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 

CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DEPÓSITO DE MATERIAIS:- Presente um 

requerimento da Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta 

da Misericórdia n.º 20, neste município, a solicitar a construção de arrecadação e depósito de 

materiais motivados pela construção do novo Centro de Dia. ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pretendido, nos termos 

da informação técnica de 10 de fevereiro de 2012 e até à data limite da licença de construção 

do Centro de Dia. Remeta-se cópia da informação à entidade requerente. --------------------------  
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 -------- Informação técnica: -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do requerimento n.º 1666 de 09 de fevereiro de 2012, vem a Santa Casa da 

Misericórdia de São Brás de Alportel solicitar parecer sobre a implementação de uma 

arrecadação e depósito de materiais de apoio a equipamentos afetos às atividades de lar e 

centro infantil e outras. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apreciação:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo ao solicitado estes serviços informam que a presente pretensão deverá ser 

de carater provisório, devendo o mesmo cumprir todas as normas de segurança. ----------------  

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

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

 -------- INSTALAÇÃO DE COBERTURA AMOVÍVEL DE ESPLANADA – 

GELATARIA DO MERCADO:- Presente um requerimento da firma Gelataria Doce 

Reflexão, Lda., com sede no Cerro da Mesquita, neste município, na qualidade de 

concessionária da loja n.º 5-A do Mercado Municipal, a solicitar a instalação de uma 

cobertura amovível para a esplanada existente. ---------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pretendido conforme 

projeto apresentado, devendo salvaguardar o acesso a todas as infraestruturas do edifício do 

mercado municipal e cumprir o Decreto-lei n.º 163/2008, de 8 de agosto relativo às 

acessibilidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Através do requerimento n.º 1260 de 31 de janeiro de 2012, vem a empresa 

exploradora Gelataria Doce Reflexão solicitar parecer sobre a implementação de uma 

cobertura amovível para a esplanada existente no Mercado Municipal de São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apreciação:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à matéria em questão e à inexistência de Regulamento de Ocupação de Via 

Pública sobre coberturas amovíveis remete-se o assunto à consideração Superior. --------------  

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

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A 

RETALHO DE RELÓGIOS E ARTIGOS DE OURIVESARIA E JOALHARIA, RUA 

BOAVENTURA PASSOS:- Presente um requerimento da firma Justo Regalo Unipessoal, 

Lda., com sede na Urbanização Terraço do Pinhal Lote 17, bloco C - 2.º Dto., em Vilamoura, 

município de Loulé, 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 artigos de ourivesaria e joalharia, 

em estabelecimentos especializados na Rua Boaventura Passos, n.º 5, 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 artigos de ourivesaria e joalharia, em 

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

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

 -------- LICENCIAMENTO DE BAILES DE CARNAVAL DO GRUPO CULTURAL E 

DESPORTIVO DO PERAL:- Presente um requerimento do Grupo Cultural e Desportivo 

do Peral, com sede no sítio do Peral, neste município, a solicitar licença para a realização de 

Bailes de Carnaval num armazém localizado no sítio dos Barrabés, nos dias 18 e 20 de 

fevereiro entre as 20 horas e as 2 horas. ------------------------------------------------------------------  

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

divertimentos públicos no local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído 

para os horários e dias solicitados, nos termos da informação técnica de 7 de fevereiro de 

2012, da qual deve ser dado conhecimento à associação requerente. --------------------------------  
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 -------- MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DA E.M. 

514 ENTRE S. BRÁS DE ALPORTEL E O C.M. 1207”:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Diretor do Departamento Técnico Municipal desta autarquia: -----------------------  

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

 -------- “No seguimento do processo de concurso da empreitada mencionada em epígrafe, 

propõe-se à Câmara Municipal, órgão competente para a decisão de contratar, nos termos 

do n.º 1 do artigo 98º do Código de Contratos Públicos, uma vez comprovada a prestação da 

caução através da garantia bancária n.º 002-43.010088-9 da Caixa Económica Montepio 

Geral, a aprovação da minuta do contrato em anexo a esta informação.” -------------------------  

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

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

DESINFEÇÃO MECÂNICA E MANUAL DE CONTENTORES DE DEPOSIÇÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM VÁRIAS ZONAS NO CONCELHO DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de serviços de lavagem e desinfeção mecânica e manual de 

contentores de deposição de resíduos sólidos urbanos em várias zonas no concelho de 

S. Brás de Alportel (procedimento ajuste direto) ------------------------------------------------------  

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

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6º 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 2012, celebrados com as entidades a que se 

aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (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 (número 10 do artigo 6º do 

OE2012) são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de serviços de lavagem e desinfeção 

DELIBERAÇÕES 
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mecânica e manual (quando necessário) de contentores de deposição de resíduos sólidos 

urbanos em várias zonas no Concelho de São Brás de Alportel. -------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 15.700,00 mais IVA. -----------------------------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. ----------------  

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

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

algum parente ou afim em linha reta 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 objeto e ou contraparte: Não se aplica, uma vez que o 

contrato a celebrar não é de idêntico objeto ao contrato realizado no ano 2011. ----------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 

(PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “Assunto: Manutenção de extintores (procedimento ajuste direto) -----------------------  

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

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6º 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 2012, celebrados com as entidades a que se 

aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações - 
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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 (número 10 do artigo 6º do 

OE2012) são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de serviços de manutenção de 

extintores instalados nos vários Edifícios Municipais. ------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 9.000,00 mais IVA para os três anos. ---------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. ----------------  

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

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

algum parente ou afim em linha reta 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 objeto e ou contraparte: Não se aplica, uma vez que o 

contrato a celebrar não é de idêntico objeto ao contrato realizado no ano 2011. ----------------  

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

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS:- Presente o ofício n.º 77 de 6 de janeiro de 2012, remetido pelo 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a solicitar a transferência da 1ª tranche 

relativa à comparticipação de despesas correntes com o funcionamento do ensino pré-escolar 

e 1º ciclo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 6.000,00 (seis mil euros) ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se 
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cópia à Secção da Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS PARA ALUNOS:- O Senhor Presidente apresentou a 

seguinte informação relativa ao assunto em epígrafe: --------------------------------------------------  

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

 -------- “Por informação enviada do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel 

relativamente às alterações das condições do agregado familiar; informadas pelos serviços 

da Segurança Social, respeitantes aos agregados familiares dos alunos mencionados abaixo, 

se informa que os mesmos passaram para uma atribuição de escalão A subsidiado para 

refeições no refeitório escolar.” ---------------------------------------------------------------------------  

Nome Escalão Prof/turma 

Diogo Vicente  Alteração de B para A  Elisabete Fonseca turma 24 2º ano 

Fábio Gabriel Rosa Pancha Alteração de B para A  Isabel Reis pré-escolar turma 3 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de escalões 

conforme informação. Remeta-se cópia ao Serviço de Taxas e Licenças. --------------------------  

 -------- AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E 

CAPRINO DO CONCELHO DE ALCOUTIM – QUOTA ANUAL:- Presente a 

comunicação de 1 de janeiro de 2012, remetida pelo Agrupamento de Defesa Sanitária de 

Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim, solicitando o pagamento da 

quota anual, no valor de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos) relativa ao ano de 2011. -----  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da quota 

anual. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ----------------------------------------------------  

 -------- NORMAS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR” – EDIÇÃO 

SÉNIOR 2012:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou as normas do concurso em 

epígrafe para ratificação do executivo. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Normas ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “MÊS ROMÂNTICO 2012 -----------------------------------------------------------------------  

 -------- NORMAS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR” | EDIÇÃO 

SÉNIOR – 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- PREÂMBULO --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Concurso “A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior – é uma iniciativa da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, lançada em 2010, para dar continuidade às 
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anteriores iniciativas dinamizadas pela Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, para 

incentivar a prática da escrita. Esta edição especial, dirigida à população sénior do concelho 

integra as iniciativas promovidas pela Universidade Sénior de São Brás de Alportel e 

pretende ampliar a oferta de atividades de ocupação de tempos livres para este sector 

populacional, no município, desafiando os maiores de 55 anos à escrita de textos de teor 

romântico, de modo a estimular a criatividade e vivência ativa desta quadra. --------------------  

 -------- Em 2012, a Câmara Municipal, com a colaboração da Junta de Freguesia, reedita 

esta iniciativa, no âmbito do programa comemorativo “Mês Romântico 2012”, que se realiza 

no decurso do mês de Fevereiro, evocando as tradições seculares de São Valentim. ------------  

 -------- Este concurso rege-se pelas seguintes normas: ------------------------------------------------  

 -------- I. DA ORGANIZAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. O Concurso ““A mais bela carta de Amor” – Edição Sénior é uma organização da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração da Junta de Freguesia de 

São Brás de Alportel, no âmbito da parceria estabelecida entre ambas as entidades, para o 

desenvolvimento do projeto de criação da Universidade Sénior de São Brás de Alportel. ------  

 -------- 2. Nesta edição, a iniciativa será coordenada, em parceria, pelo Gabinete Municipal 

de Psicologia do Idoso da Câmara Municipal e pela Secção de Educação e Intervenção 

Comunitária da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. ----------------------------------------  

 -------- II. DOS OBJETIVOS -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Edição Sénior do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor” tem por objetivos: --------  

 -------- 1. Celebrar o Mês Romântico, em evocação de São Valentim; ------------------------------  

 -------- 2. Valorizar as manifestações de amor na terceira idade; -----------------------------------  

 -------- 3. Recuperar a tradição da escrita de cartas de amor; ---------------------------------------  

 -------- 4. Incentivar à prática da escrita criativa; -----------------------------------------------------  

 -------- 5. Proporcionar à população sénior do concelho uma aliciante atividade de tempos 

livres;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- III. DA PARTICIPAÇÃO ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Podem participar neste concurso todos/as os/as são-brasenses com mais de 55 anos 

de idade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- IV. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS ---------------------------------------------  

 -------- 1. A carta deve ser entregue num envelope fechado, que contenha no seu exterior 

apenas a indicação de pseudónimo, devidamente acompanhada de outro envelope com a 
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mesma identificação exterior (apenas o pseudónimo), contendo no seu interior os seguintes 

elementos: nome do autor, morada completa, idade e contacto, bem como indicação, se for 

caso, da intenção de manter o anonimato. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2. O envelope que contém no seu interior os elementos de identificação apenas será 

aberto pelo júri após o apuramento dos trabalhos premiados. ---------------------------------------  

 -------- 3. O texto da carta não deverá exceder uma Folha de tipo A4 (ou 2 páginas do mesmo 

tipo), podendo apresentar-se sob a forma de prosa ou de poesia. -----------------------------------  

 -------- 4. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 13 de Fevereiro inclusive, na Biblioteca 

Municipal de São Brás de Alportel, no Centro de Artes e Ofícios de São Brás de Alportel ou 

na Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. --------------------------------------------------------  

 -------- V. DO JÚRI -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Os trabalhos apresentados serão avaliados por um júri composto por 3 elementos: 

um elemento representante da Câmara Municipal, um elemento representante da Junta de 

Freguesia e um elemento representante da Biblioteca Municipal. -----------------------------------  

 -------- 2. O júri fará a avaliação dos trabalhos, tendo por base os seguintes critérios 

fundamentais: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Originalidade --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Criatividade ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Correção da linguagem escrita. ----------------------------------------------------------------  

 -------- VI. DOS PRÉMIOS -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Ao autor do trabalho apurado como “a mais bela carta de amor” será atribuído 1 

prémio único, composto por: ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  1 Vale para Jantar para duas pessoas, na noite de dia 14 de Fevereiro, Dia de São 

Valentim, num restaurante local; -------------------------------------------------------------------------  

 --------  1 Conjunto de edições municipais ---------------------------------------------------------------  

 -------- 2. O júri poderá ainda atribuir menções honrosas a trabalhos que mereçam ser 

destacados, atendendo aos critérios acima descritos, aos quais serão entregues diversos 

prémios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VII. DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS -------------------------------------------  

 -------- O resultado do concurso vai ser apresentado em sessão pública, em data e horário a 

divulgar posteriormente. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- VIII. DA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS -----------------------------------------------  
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 -------- Os trabalhos premiados (com o prémio “a mais bela carta de amor” e com menções 

honrosas) serão divulgados na Biblioteca Municipal, no Centro de Artes e Ofícios e no sítio 

do município na internet / http://www.cm-sbras.pt), mantendo-se o anonimato, caso seja esse 

o desejo expresso pelo concorrente. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- IX. DOS CASOS OMISSOS ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Os casos omissos no presente regulamento serão apreciados e resolvidos pela 

organização desta iniciativa literária.” ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar as presentes normas. --------  

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS:- Presente uma informação prestada 

pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que dois inquilinos de prédios 

municipais não pagaram atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ---------------  

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

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

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 31 de janeiro a 13 de fevereiro 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 295 a 302, 305 

a 306, 308 a 312, 314, 347, 350 a 368, 376, 379 a 380, 382 a 383, 386 a 390, 395 a 396, 402 a 

404, 407, 411 a 480, 482, 490 a 499 no valor de € 128.751,00; --------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 292, 315 a 

334, 336 a 338, 340, 488 a 489, no valor de € 37.477,76; ---------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 293 a 294, 303 a 304, 307, 

313, 335, 339, 341 a 346, 348 a 349 M/1, 369, 377 a 378, 381, 384 a 385, 391 a 394, 397 a 

401, 405, 408 a 410, 481, 483 a 487, no valor de € 51.133,17. ---------------------------------------  
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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 17h45m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


