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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 5/2012 

da reunião ordinária de 28 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 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 41, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 656.131,80€ dos quais 

622.654,33€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 2.143,99€ em 

numerário e 790,68€ 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 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:-----------  

 --------  – Acordo de colaboração – Educação Pré-escolar;--------------------------------------------  

 --------  – Faturação telefónica nas escolas do concelho; ----------------------------------------------  

 --------  – Execução de ramais de esgotos; ---------------------------------------------------------------  

 --------  – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve – Centros educativos do 

Algarve; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Pedido de parecer – prestação de serviços para assistência ao parque informático das 

escolas EB1 e Jardins de Infância (procedimento ajuste direto); -------------------------------------  

 --------  – Universidade do Algarve – Acordo de colaboração para realização de estágio na 

área de Design da Comunicação. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou um voto de reconhecimento à 

organização do evento “Taça de Portugal de Downhill”, que decorreu no último fim de 

semana no Arimbo. Foi um grande evento que dignificou o concelho ao nível organizativo, 

levando o nome de S. Brás além-fronteiras. Referiu ainda que o número de participantes 

excedeu as expetativas da organização sendo a opinião geral dos participantes muito positiva 

relativamente à organização do evento e ao local escolhido. -----------------------------------------  

 -------- O Vice-Presidente propôs assim o envio de um agradecimento especial da autarquia à 

Associação XDream, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de 

Alportel, ao Moto Clube “Os Unidos da Estrada” e a todos os trabalhadores da autarquia que 

estiveram envolvidos no evento. --------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, relativa à segunda alteração orçamental para dois mil e doze, que a 

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 2/2012 -----------------------------------  

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

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

 --------  – Despesas com aquisição de serviços no Departamento Técnico Municipal; -----------  

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

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

 --------  – Investimento em obras de reparação no edifício do Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental do Peral; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Investimento com aquisição de equipamentos diversos para as cozinhas escolares, 

equipamento de incêndio para a Biblioteca Municipal e obras de reparação no Centro 

Explicativo da Calçadinha, na Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao 

Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. --------------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de trinta mil, seiscentos e cinquenta 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 respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a segunda alteração 

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

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

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e doze. Remeta-se à Secção de Contabilidade para implementação. ----------------------------  

 -------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE ITENS DO REGULAMENTO DO PRÉMIO 

LITERÁRIO JUVENIL JOSÉ BELCHIOR VIEGAS:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

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

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

PROPOSTAS 
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 --------------------- “Prémio Literário Juvenil José Belchior Viegas -------------------------------  

 ------------------------------------- 6ª Edição 2011-2012 --------------------------------------------------  

 -------- O Júri da 5ª edição, 2010-11, propôs - e foi aceite pelos herdeiros de João Belchior 

Viegas - o desdobramento da categoria dos 9 aos 12 anos em duas novas categorias, em 

virtude das diferenças de desenvolvimento bio-psiquíco das crianças de 9/10 anos, que 

frequentam o 1º Ciclo e as crianças de 11/12 anos, que frequentam o 2º Ciclo, o que 

implicava uma dificuldade de avaliação. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Esta proposta obriga à alteração de 2 itens do Regulamento: Categorias e Prémios ---  

 -------- Novo Texto Com Alterações ----------------------------------------------------------------------  

 -------- a) CATEGORIAS -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- São estabelecidas 4 categorias de concorrentes: ----------------------------------------------  

 -------- 1 – Faixa etária dos 9 aos 10 anos; --------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – Faixa etária dos 11 aos 12 anos; ------------------------------------------------------------  

 -------- 3 – Faixa etária dos 13 aos 15 anos; ------------------------------------------------------------  

 -------- 4 – Faixa etária dos 16 aos 20 anos. ------------------------------------------------------------  

 -------- b) PRÉMIOS -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- São estabelecidos 4 prémios únicos: -------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – Um prémio no valor de cinquenta Euros (50,00 €) a atribuir ao melhor trabalho 

dos jovens concorrentes da faixa etária dos 9 aos 10 anos. ------------------------------------------  

 -------- 2 – Um prémio no valor de cem Euros (100,00 €) a atribuir ao melhor trabalho dos 

jovens concorrentes da faixa etária dos 11 aos 12 anos. ----------------------------------------------  

 -------- 3 – Um prémio no valor de duzentos e cinquenta Euros (250,00 €) a atribuir ao 

melhor trabalho dos jovens concorrentes da faixa etária dos 13 aos 15 anos. --------------------  

 -------- 4 – Um prémio no valor de quinhentos Euros (500,00 €) a atribuir ao melhor 

trabalho dos jovens concorrentes da faixa etária dos 16 aos 20 anos. ------------------------------  

 -------- Proposta de TEMA para a 6ª edição, 2011-12 ------------------------------------------------  

 -------- Modalidade: narrativa para Teatro. -------------------------------------------------------------  

 -------- Produção de um texto com diálogos, que possa ser encenado, e cujo enredo, 

personagens e cenários ficcionem aspetos do dia-a-dia em São Brás de Alportel.” --------------  

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

de alteração ao regulamento. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL – PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO “OPERA 

BUFFA”:- Presente a proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se 

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

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

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

 -------- Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes ---------------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Opera Buffa” ---------------------  

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

 -------- Que os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira, S. Brás de Alportel e o Teatro 

Municipal de Faro, apresentaram uma candidatura, no âmbito do regulamento Específico – 

“Rede de Equipamentos Culturais”, a qual foi aprovada por deliberação da Comissão 

Diretiva da Autoridade de Gestão de 04/08/2009, cujo contrato de financiamento no âmbito 

do Programa Operacional do Algarve 2007-2013 foi celebrado em 10 de novembro de 2009; 

 -------- Que a execução do Programa de Ação do projeto “Programação Cultural em Rede” 

aprovado baseia-se em diversas linhas programáticas da coprodução, nomeadamente a 

coprodução de espetáculos que combinem as artes cénicas com a música, realização de 

eventos, acontecimentos, espetáculos e serviços educativo/formação de públicos. ---------------  

 -------- De acordo com a programação definida para 2012, está prevista a aquisição de uma 

“Opera Buffa”, espetáculo a apresentar nos dias 8, 9 e 10 de junho; ------------------------------  

 -------- O custo total elegível aprovado para esta componente é de € 33.000,00 que será 

suportado pelas entidades constituintes do agrupamento de acordo com a repartição 

percentual abaixo apresentada, cabendo ao Município de São Brás de Alportel o 

investimento de €600,60 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no ano de 2012, sendo a 

taxa de comparticipação FEDER de 40%: --------------------------------------------------------------  

 -------- Teatro Municipal de Faro – 38,18%; ------------------------------------------------------------  

 -------- Município de Loulé – 20%; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de Olhão – 20%; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de Tavira – 20,00%; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de São Brás de Alportel – 1,82%. ---------------------------------------------------  

 -------- Que nos termos do artº. 39 do Decreto-Lei é necessária a constituição de um 

Agrupamento de entidades adjudicantes e a designação de um município representante deste 

agrupamento, com vista à formação de um contrato cuja execução seja do interesse de todos 

PROPOSTAS 
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os parceiros da candidatura e para efeitos do procedimento de formação de contrato, sendo 

que as decisões de contratar, de escolha do procedimento, de qualificação dos candidatos e 

de adjudicação são tomadas em conjunto pelos órgãos competentes.-------------------------------  

 -------- O Teatro Municipal de Faro é a entidade que assumirá a liderança da candidatura e 

que irá coordenar tecnicamente este procedimento de contratação da prestação de serviços 

de espetáculo, e que para a formação do contrato de execução propõe-se que seja constituído 

um agrupamento de entidades adjudicantes composto pelos Municípios de Olhão, Loulé, 

Tavira, S. Brás de Alportel e Teatro Municipal de Faro. ----------------------------------------------  

 -------- Que o procedimento proposto é o ajuste direto, nos termos da alínea e) do n.º 1 do 

art.º 24.º, 112.º e ss. do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, 

de 2 de outubro, e para tal está definido o respetivo convite. ----------------------------------------  

 -------- Que, para efeitos do n.º 2 do art.º 40.º do CCP, anexa-se a minuta do convite e do 

caderno de encargos, aprovados e remetidos pelo Teatro Municipal de Faro, pelo que 

deverão ser aprovados pelo órgão competente de cada Município. ---------------------------------  

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

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

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

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

 -------- Que a Câmara Municipal apresenta capacidade financeira e para o efeito tem 

prevista a dotação desta despesa no seu orçamento para o ano de 2012. --------------------------  

 -------- Assim, proponho à Câmara Municipal que: --------------------------------------------------  

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

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

entidades adjudicantes, para efeitos de aquisição do espetáculo “Opera Buffa” do qual farão 

parte o Teatro Municipal de Faro, os Municípios de Tavira, de Loulé, de Olhão e de São Brás 

de Alportel;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3) Designe o Teatro Municipal de Faro como entidade representante do 

Agrupamento, para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato; ------------  

 -------- 4) Autorize realização da despesa, com um custo estimado de €600,60 (seiscentos 
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euros e sessenta cêntimos), para o espetáculo “Opera Buffa”, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5) Autorize a adoção do procedimento de Ajuste Direto, nos termos da alínea e) do 

nº. 1 do artigo 24º. do Código dos Contratos Públicos (CCP); --------------------------------------  

 -------- 6) Nos termos do acima exposto, aprove a minuta do Caderno de Encargos, proposto 

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

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

abertura do procedimento atrás referido; ---------------------------------------------------------------  

 -------- 8) Autorizar que a receita das sessões do espetáculo “Opera Buffa” seja distribuída 

pelas entidades adjudicantes na proporção do montante investido, ficando o Teatro 

Municipal de Faro responsável por essa operação.” --------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO AO 

ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 2011/2012:- Presente uma proposta da Vereadora, 

Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------  

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

 -------- “Proposta de Atribuição de bolsas de estudo para acesso a ensino superior – ano 

letivo 2011/2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Lista de avaliação dos candidatos ---------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o disposto nos números 8.º e 9.º do regulamento municipal de 

atribuição de bolsas de estudo para acesso ao ensino superior do município de São Brás de 

Alportel, aprovado em assembleia municipal de 15 de dezembro do ano transato e publicado 

em Diário de República de 24 de janeiro do corrente ano de 2012;  --------------------------------  

 -------- Em resultado do período de candidaturas realizado de 4 a 24 de janeiro, ao abrigo da 

norma transitória, definida no artigo 17.º do mesmo regulamento; ---------------------------------  

 -------- E no uso das competências que lhe são conferidas no artigo 8.º do regulamento 

suprarreferido, e sob constituição definido por despacho do senhor presidente da Câmara 

Municipal de 25 de janeiro, do qual teve a Câmara Municipal conhecimento em sua reunião 

ordinária de 31 de janeiro do corrente; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe o júri de avaliação, para homologação, a seguinte lista, ordenada de 

PROPOSTAS 
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avaliação de candidatos: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Selecionados: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Nome Irmãos Nota 
Rendimento 

per capita 
Universidade 

Curso de 

licenciatura: 

1 

 

Beatriz Isabel Viegas 

Gonçalves 
4 16 78,97 € 

Universidade de 

Coimbra 

Relações 

Internacionais 

2 Márcia Carlos Silvestre Ana 1 16 121,25 €  
Universidade do 

Algarve 

Ciências 

Biomédicas 

 ---------- Suplentes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nome Irmãos Nota 
Rendimento 

per capita 
Universidade 

Curso de 

licenciatura: 

3 Telma Martins Clara 0 17 292,43 €  
Universidade do 

Algarve 

Design de 

Comunicação 

4 
Brígida Alexandra da Palma 

Guerreiro 
2 13 297,50 €  

Instituto 

Politécnico de 

Santarém 

Marketing e 

Publicidade 

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

 -------- Primeiro - Aprovar a lista de candidatos selecionados; ---------------------------------------  

 -------- Segundo - Autorizar o pagamento das bolsas previstas no regulamento com efeitos a 

janeiro de 2012 e até julho de 2012 inclusive. ----------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Solicitar às candidatas a apresentação de declaração emitida pela 

Universidade em como não aufere bolsa. ----------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE TARIFA PARA FEIRAS DE STOCK OUT:- 

Presente uma proposta da Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: -------  

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

 -------- “TARIFAS PARA PARTICIPAÇÃO EM STOCK OUT -------------------------------------------------  

 -------- Considerando que, dando continuidade ao plano de ações de dinamização do 

comércio local, a Câmara Municipal tem vindo a promover, em parceria com a Associação 

de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), feiras de saldos, designadas “Stock 

Outs”, de modo a proporcionar aos estabelecimentos comerciais espaços de venda e 

escoamento de produtos em fim de coleção. -------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que este tipo de iniciativas pretende valorizar o setor do comércio 

local, promovendo eventos que têm por base a concentração num só espaço, de diferentes 

serviços e atividades complementares, tornando a oferta mais completa e atrativa para o 

público, e proporcionando para a comunidade uma oportunidade de fruição cultural e lúdica.  
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 -------- Considerando que, neste âmbito, decorreu nos passados dias 4 e 5 de fevereiro do 

corrente uma feira de saldos de inverno, no espaço do Pavilhão Municipal, promovida pela 

Câmara Municipal, com a colaboração da ACRAL. ---------------------------------------------------  

 -------- Considerando que estas atividades implicam alguns custos, que se prendem com a 

logística e divulgação do evento, proponho a aprovação dos seguintes valores a aplicar à 

participação dos lojistas nesta iniciativa: ---------------------------------------------------------------  

 -------- Valor de ocupação por espaço 3 x 3 m: 20 €;  --------------------------------------------------  

 -------- (este valor será multiplicado por número de espaços desta área).” ------------------------  

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

 -------- FATURAÇÃO TELEFÓNICA NAS ESCOLAS DO CONCELHO:- Presente uma 

proposta do senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ----------------  

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

 -------- “FATURAÇÃO TELEFÓNICA NAS ESCOLAS DO CONCELHO ---------------------  

 -------- Tendo em consideração que as escolas do 1º Ciclo e jardim-de-infância não têm 

receitas próprias e cabe à autarquia o apoio a estes estabelecimentos de ensino. Proponho, à 

semelhança de anos anteriores, que neste ano civil de 2012 se paguem os encargos 

decorrentes da assinatura mensal e correspondentes chamadas telefónicas até aos valores 

abaixo indicados; em virtude da necessidade de contactar encarregados de educação, o 

agrupamento de escolas e/ou outros contactos necessários ao bom funcionamento e decurso 

das atividades letivas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido cabe aos professores/coordenadores responsáveis pelo estabelecimento 

de ensino zelar para que a verba não seja ultrapassada, caso contrário cabe-lhes assumir os 

custos das chamadas que excedam a importância abaixo designada, fazendo entrega à 

autarquia dos valores ultrapassados. --------------------------------------------------------------------  

 -------- Centro Escolar (EB1 n.º 1 + JI de SBA + EB/JI n.º 3) – 125 € ------------------------------  

 -------- Escola E.B 1 n.º 2 – 35 € --------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Alportel – 23 € -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Mesquita – 23 € ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- EB1 de Vilarinhos – 23 € --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Jardim infância de Corotelo – 20 € --------------------------------------------------------------  

 -------- Jardim infância de Mealhas – 20 €.” ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2012/02/28  Página 14 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º 64/2011, RUI MANUEL GONÇALVES E OUTROS. – MEALHAS – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE HOTEL RURAL:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 64/2011, em que Rui Manuel 

Gonçalves e Outros, residentes na Rua Boaventura Passos, n.º 9 – 1º esq., nesta Vila 

solicitam informação prévia sobre a viabilidade de um empreendimento turístico em espaço 

rural, num prédio que possuem no sítio das Mealhas, neste município. -----------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e por ser de todo o interesse o 

desenvolvimento de projectos desta natureza na área do município, possibilitar aos 

requerentes a apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do 

Código do Procedimento Administrativo, uma vez que o projeto apresentado não cumpre o 

disposto no art.º 53º do RPDM e se mostra necessário mandar informar não ser viável a 

pretensão, de acordo com a informação técnica de 24 de fevereiro de 2012, que deve ser dada 

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

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

 -------- “Pretendem os requerentes a informação prévia sobre a viabilidade de um 

Empreendimento Turístico em Espaço Rural, com a classificação de Hotel Rural, albergue 

cerca de 50 unidades de alojamento, distribuídas por 47 camas individuais e 50 camas de 

casal perfazendo um total de 147 pessoas. --------------------------------------------------------------  

 -------- Analisada a pretensão, informam estes serviços o seguinte: -------------------------------  

 -------- 1. Trata-se de um prédio rústico com uma área total 14.190,00m
2
, conforme registo 

da Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel, aquando do licenciamento 

deverá este estar atualizado. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. A parcela de terreno em questão localiza-se em: -------------------------------------------  

 -------- ÁREA AGRÍCOLA CONDICIONADA A POENTE; ---------------------------------------  

 -------- ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR A NASCENTE; -----------------------  

 -------- ZONA AFASTADA, PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PÚBLICAS; ---------------------  

 -------- TRESPASSADA POR UMA LINHA DE ALTA TENSÃO 15KVA. ----------------------  

 -------- 3. A presente proposta ocupa Solos Urbanizáveis, conforme delimitação definida pela 

Planta de implantação folha n.º 8 do presente processo e Zona Agrícola Condicionada a nível 

de espaço de lazer com a impermeabilização de solo em Deck em madeira. ----------------------  

 -------- 4. A construção do pretendido Hotel Rural a implantar a Nascente da parcela numa 

área de 4.400,00m
2
. -----------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- A área de construção deverá ser calculada através de uma profundidade de 30m 

contados pelo caminho confinante que se acha a devida área multiplicando por um índice de 

0.8. De acordo com os dados apurados pelos serviços informamos que a área calculada a 

Norte é aproximadamente 750m
2
 enquanto do lado Sul da parcela é aproximadamente 

1.320,00m
2
, dos dados apresentados em nada se verifica os respetivos valores. ------------------  

 -------- 5. O processo de licenciamento deste empreendimento decorre na Câmara Municipal 

e segue o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos, aprovado pelo DL 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 228/2009 

de 14 de setembro. Declaração de Retificação n.º 25/2008, de 06 de maio - Retifica o 

Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que aprova o regime jurídico da instalação, 

exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, publicado no Diário da 

República, 1.ª série, n.º 48, de 7 de março de 2008. Por outro lado, está também submetido 

ao regime jurídico da urbanização e da edificação, sempre que envolva a realização das 

operações urbanísticas aí previstas. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Relativamente ao solicitado, a Câmara Municipal deverá consultar, em simultâneo, 

o Turismo de Portugal (ex-Direcção-Geral do Turismo) e, sempre que necessário de acordo 

com os casos previstos na legislação em vigor, a Comissão de Coordenação de 

Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR - Algarve), que emitirão pareceres 

vinculativos da pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7. Atendendo ao ponto anterior a proposta deverá ser reformulada de maneira a 

cumprir os índices de acordo com o artigo 53º do RPDM de São Brás de Alportel para 

solicitação de pareceres. Mais se informa que o número de pisos acima do solo só será 

permitido 2 pisos ou seja uma cércea máxima de 6,50m e o abaixo do solo a sua função 

deverá ser como piso técnico, este não deverá ultrapassar a dimensão de 2,20m. ----------------  

 -------- 8. Deverá o processo de licenciamento ter em conta os seguintes diplomas legais 

relevantes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Portaria n.º 327/2008, de 28 de abril, aprova o sistema de classificação de 

estabelecimentos hoteleiros, de aldeamentos turísticos e de apartamentos turísticos. ------------  

 -------- • Portaria n.º 232/2008, determina quais os elementos que devem instruir os pedidos 

de informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de 

operações urbanísticas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009 de 
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14 de setembro. Declaração de Retificação n.º 25/2008, de 06 de maio - Retifica o Decreto-

Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que aprova o regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 48, de 7 de março de 2008. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- • Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, aprova o regime da acessibilidade aos 

edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais. --------  

 -------- • Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da 

urbanização e edificação alterado pela Lei n.º 60/2007 de 4 de setembro. -------------------------  

 -------- • Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, define utilidade turística e estabelece os 

princípios e requisitos necessários para a sua concessão. --------------------------------------------  

 -------- • Portaria n.º 1320/2008, de 17 de novembro, estabelece os requisitos específicos de 

instalação, classificação e funcionamento dos parques de campismo e de caravanismo. --------  

 -------- • Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto, estabelece os requisitos mínimos a observar 

pelos estabelecimentos de turismo de habitação e de turismo no espaço rural. -------------------  

 -------- • Portaria n.º 358/2009, de 06 de abril, estabelece os requisitos dos equipamentos de 

uso comum dos empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------------  

 -------- • Portaria n.º 261/2009, de 12 de março, define os critérios e procedimentos para o 

reconhecimento, pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I. P. (ICNB, 

I. P.), de empreendimentos de turismo de natureza. ----------------------------------------------------  

 -------- • Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, define os requisitos mínimos a observar pelos 

Estabelecimentos local, retificada pela Declaração de retificação n.º 45/2008. ------------------  

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

 -------- Face ao exposto, não estão reunidas condições para emissão de um parecer favorável, 

por contrariar as disposições em vigor do RPDM, conforme do artigo 53º. -----------------------  

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

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE PAPELARIA, 

LIVRARIA, TABACARIA, AGENCIAMENTO DE JOGOS E INTERMEDIAÇÃO DE 

PAGAMENTO DE FATURAS, ETC., NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um 

requerimento da firma Tomé e Martins, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 9, 

nesta Vila, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2012/02/28  Página 18 

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

estabelecimento de angariação de clientes para contratos de consumo de eletricidade, 

agenciamento de jogos da Santa Casa, cobrança e pagamento de faturas, papelaria, livraria e 

tabacaria, na Avenida da Liberdade, n.º 9, 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 angariação de clientes para contratos de consumo de eletricidade, 

agenciamento de jogos da Santa Casa, cobrança e pagamento de faturas, papelaria, livraria e 

tabacaria, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à firma requerente. -----  

 



     

 

Reunião de 2012/02/28  Página 19 

 -------- ESTRADAS DE PORTUGAL – VARIANTE À EN2 ENTRE S. BRÁS DE 

ALPORTEL E FARO – ANÁLISE COMPARATIVA DE SOLUÇÕES:- Presente o 

ofício n.º 14415, de 10 de fevereiro corrente, remetido pela Estradas de Portugal, S.A., a 

enviar uma proposta relativa ao Lanço 2.2 a) variante à EN2 entre S. Brás de Alportel e Faro 

na sequência da exposição apresentada pelos Srs. Presidentes da Câmara Municipal de Faro e 

S. Brás de Alportel, no passado dia 28 de dezembro de 2011. ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter para 

conhecimento da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 ------- ALGAR – TARIFÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2012, 2013 E 

2014:- Presente o ofício n.º S00419-201202-DAF, de 20 de fevereiro de 2012, remetido pela 

Algar – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A. com sede em Faro, a informar 

os valores do tarifário de resíduos sólidos urbanos para os anos 2012, 2013 e 2014, que entrou 

em vigor no dia 1 de janeiro de 2012. --------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer cópia destes 

documentos à Secção de Contabilidade para efeitos de conferência das faturas. ------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - GLOBALGARVE - PROJETO ALGARVE 

DIGITAL, RATIFICAÇÃO:- Presente a comunicação n.º Circ.23/12/PE, de 23 de janeiro 

de 2012, da empresa Globalgarve, a solicitar a atribuição de subsídio para a sustentabilidade 

do Projeto Algarve Digital. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual à 

Globalgarve no valor de € 17.703,20 (dezassete mil, setecentos e três euros e vinte cêntimos).  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, ratificar o pagamento da 1ª tranche no valor de 

€ 8.851,60 (oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), autorizado por 

despacho do senhor Presidente de 17/02/2012 e autorizar o pagamento da 2ª tranche até 31 de 

julho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTOS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRETA:- Da Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem 

com os ramais de água e esgotos efetuados pelos serviços municipais, a solicitação de 

residentes nos sítios Fonte da Murta, Poço dos Ferreiros, Vila, Campina, Vilarinhos e 

Mealhas, num total de € 2.515,37 (dois mil quinhentos e quinze euros e trinta e sete 

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

DELIBERAÇÕES 

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

os à cobrança voluntária nos meses de março e abril de 2012. ---------------------------------------  

 -------- EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTOS:- Da Secção Administrativa de Águas 

e Saneamento, foi presente uma informação acompanhada da listagem dos ramais de esgotos 

efetuados nos sítios de Barrabés, Barracha e Vale Galega, inseridos na empreitada de 

“Beneficiação da EM 514 entre S. Brás de Alportel e o CM 1207”. A execução dos 44 ramais 

totaliza a importância de € 13.104,96 (treze mil cento e quatro euros e noventa e seis 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço unitário de 

€ 297,84, pondo-os à cobrança voluntária nos meses de março e abril de 2012. -------------------  

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou um acordo de colaboração a efetuar com a 

Universidade do Algarve, tendo por objetivo a realização de um estágio curricular na 

autarquia, na área de Ciências da Comunicação. O referido estágio terá a duração de 360 

horas presenciais. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o acordo e dar poderes ao 

senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DE DESIGN DA COMUNICAÇÃO:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou um acordo de colaboração a efetuar com a 

Universidade do Algarve, tendo por objetivo a realização de um estágio curricular na 

autarquia, na área de Design da Comunicação. O referido estágio terá a duração de 270 horas 

presenciais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o acordo e dar poderes ao 

senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente a 

informação do Senhor Presidente que abaixo se transcreve: ------------------------------------------  

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

 -------- “Auxílios Económicos ano letivo 2011/2012 --------------------------------------------------  

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

relativamente às alterações das condições do agregado familiar; informadas pelos serviços 
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da Segurança Social, do aluno abaixo mencionado solicita-se a atribuição de escalão A para 

refeições nos refeitórios escolares. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  > Leandro Alexandre Brito Mendes – turma 12 -1º ano – prof. Antº Pedro Luz.” -----  

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição do escalão 

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

 -------- ACORDO DE COLABORAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR:- Presente a 

informação do Senhor Presidente que abaixo se transcreve: ------------------------------------------  

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

 ---------- “De acordo com o programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré- 

escolar com os princípios consagrados na Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (lei quadro da 

Educação pré-escolar) e no Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho; informo sobre o acordo 

de colaboração anual entre a Direção Regional de Educação do Algarve, o Centro Distrital 

de Segurança Social de Faro e esta Câmara Municipal para aprestação de serviços 

vocacionados ao atendimento à criança e às famílias, nomeadamente nas atividades de 

animação socioeducativas de complemento à família e de fornecimento de refeições, 

respeitante ao ano letivo de 2011/2012.” ----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

presente acordo de colaboração e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. ---------------  

 -------- DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALGARVE – 

CENTROS EDUCATIVOS RURAIS DO ALGARVE:- Presente o ofício n.º 1266, de 16 

de fevereiro de 2012, remetido pela Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a 

informar que não está prevista a abertura de candidaturas à medida 3.7 do PRODER relativa 

aos Centros Educativos Rurais. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA 

AO PARQUE INFORMÁTICO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de parecer – Prestação de serviços para assistência ao parque 

informático das Escolas EB 1 e Jardins de Infância (Procedimento Ajuste Direto). -----------  

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 para assistência ao 

parque informático das Escolas EB 1 e Jardins de Infância. -----------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 4.000,00 mais IVA até 31 de dezembro de 2012. --------------  

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

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

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

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

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

pelo Senhor Presidente no período de 14 a 27 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 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 502 a 534, de 

538 a 539, de 543 a 544, 560, de 569 a 571, de 573 a 578, 580, de 582 a 601, 608, de 617 a 

623, 628, de 630 a 632, 646,de 648 a 651, 653, de 658 a 687, 690 no valor de € 70.753,87; ----  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 545, 548, 

551, 609, 633 no valor de € 16.942,04; -------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 500 a 501, de 535 a 537, de 

540 a 542, de 546 a 547, de 549 a 550, de 552 a 559, de 561 a 568, 572, 579, 581, de 602 a 

607, de 610 a 616, de 624 a 627, 629, 634, de 635 a 645, 647, 652, de 654 a 657, de 688 a 

689, de 691 a 698 no valor de € 344.727,85. ------------------------------------------------------------  
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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 efetuadas 

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 ata 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 

  
 


