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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 7/2012 

da reunião ordinária de 27 de março 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. ---------------------------------------------------------  

ATA 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 61, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 511.749,35 dos quais 

€ 508.063,20 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.686,15 em 

numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal.--------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na redação dada pela Lei 

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual estiveram presentes usaram da 

palavra os seguintes munícipes: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- O munícipe João José da Luz Leonardo, residente no sítio de Fonte do Mouro, 

informou que há cerca de um ano falou com um trabalhador da Câmara Municipal e 

autorizou-o a cortar parte duma alfarrobeira de grande porte situada junto ao caminho no sítio 

da Fonte do Touro. Referiu ainda que depois desta conversa foi colocada iluminação no 

caminho ficando uma das lâmpadas escondida no meio dos ramos da dita árvore. ----------------  

 -------- A munícipe Maria Isabel Gomes Rodrigues Viegas, residente no sítio da Fonte do 

Touro, acompanha o Sr. João Leonardo, uma vez que a sua residência é junto à aludida 

alfarrobeira. Comunicou ainda ao executivo que o caminho está em muito mau estado, 

pedindo para que este seja alcatroado, à semelhança do que foi feito aos outros caminhos 

próximos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente respondeu que o pedido fica registado e assim que houver 

oportunidade o caminho será alcatroado. Relativamente ao corte da alfarrobeira o senhor 

Presidente anotou o contacto da senhora Maria Isabel e informou que o mais breve possível a 

autarquia procederá ao corte da árvore conforme autorizado pelo seu proprietário. ---------------  

 

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:-----------  

 --------  – Certidão de localização – Estabelecimento de comércio de tintas, vernizes, flores, 

fertilizantes, plantas e artigos de drogaria, sítio da Campina; -----------------------------------------  

 --------  – Grupo Desportivo e Cultural de Machados - IX Encontro de Ciclomotores 

Clássicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes informou que tinha três assuntos para apresentar antes 

da ordem do dia.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em primeiro lugar comunicou que gostava de ter conhecimento dos eventos do 

município com maior antecedência, uma vez que, ultimamente tem recebido a divulgação no 

próprio dia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Vereadora Dra. Marlene lamentou a situação que poderia ter ficado a dever-se a 

alguma falta na distribuição dos correios ou outro lapso dos serviços, respondendo que de 

futuro procuraria evitar a ocorrência de tais situações, sempre desagradáveis. --------------------  

 -------- Em segundo lugar questionou o executivo sobre o papel dos técnicos da autarquia nas 

avaliações do IMI, uma vez que os funcionários da Repartição de Finanças encaminham as 

pessoas para a Câmara Municipal a fim de apresentarem reclamação. ------------------------------  

 -------- Relativamente a este assunto o Senhor Presidente respondeu que os técnicos da 

autarquia apenas fotocopiam as plantas dos prédios urbanos correspondentes aos artigos 

solicitados pelas finanças. Informou ainda que já teve conhecimento desta situação e que 

contactou a Repartição de Finanças de S. Brás de Alportel por forma a esclarecer o assunto. --  

 -------- Por último o Vereador Dr. Tomás comunicou que no passado dia 23 de março foi 

publicado na II série do Diário da República um despacho do Ministério da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território a reconhecer a imprescindível utilidade 

pública da execução do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de S. Brás de Alportel 

(PESBA).  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Relativamente a este assunto o senhor Presidente referiu que a publicação era 

aguardada desde setembro de 2009, data em que o processo foi remetido para o respetivo 

Ministério. Relembrou ainda que muito trabalho há a fazer a partir deste momento. -------------  



     

 

Reunião de 2012/03/27  Página 7 

 -------- 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2012:- Presente em proposta, a primeira 

revisão orçamental para o ano económico de 2012, a qual importa em € 155.328,87 (cento e 

cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito euros e oitenta e sete cêntimos). -------------------  

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A presente revisão orçamental - a 1.ª do ano financeiro de 2012, é efetuada tendo em 

vista, o aproveitamento do valor do saldo da gerência anterior no valor € 155.328,87. --------  

 -------- Com esta revisão orçamental e consequente revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos será reforçada os seguintes projetos de investimento: -------------------------------  

 --------  - Obras de ampliação e beneficiação de edifícios escolares, nomeadamente na escola 

E.B. 2 e 3 e nas escolas do 1º ciclo; ----------------------------------------------------------------------  

 --------  - Aquisição de equipamentos para cantinas escolares; --------------------------------------  

 --------  - Construção de edifícios para habitação social; ---------------------------------------------  

 --------  - Aquisição de prédio rústico para o domínio público desta câmara; ---------------------  

 --------  - Terraplanagem e pavimentação asfáltica da rede viária do concelho. ------------------  

 -------- Para os efeitos supra indicados, recorrer-se-á à globalidade do saldo da gerência 

anterior no valor de € 155.328,87. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a presente revisão orçamental - 1.ª do ano de 2012, reforçará o orçamento 

inicial em € 155.328,87. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2012, tendo em conta os 

montantes orgânicos das receitas e despesas, fica assim estabelecido, em relação à gestão 

corrente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- RECEITAS ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Em euros) ---  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS RECEITAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2011   155.328,87 1,15 

Correntes 9.054.754,00 68,00 9.054.754,00 67,21 

Capital 4.261.968,00 32,00 4.261.968,00 31,64 

Somas 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

PROPOSTAS 
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 -------- DESPESAS------------------------------------------------------------------------------------------  

CLASSIFICAÇÃO 

DAS DESPESAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO 

DO ORÇAMENTO 
% 

Correntes 8.918.286,00 66,97 8.918.286,00 66,20 

Capital 4.398.436,00 33,03 4.553.764,87 33,80 

Somas 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respetivamente na alínea c) do n.º 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

1.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2012.” --------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 

aprová-la por unanimidade e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da competência que a este órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do 

artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- TARIFA PARA OCUPAÇÃO DE TALHÃO DA HORTA COMUNITÁRIA:- 

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

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

 -------- “FIXAÇÃO DE TARIFAS PARA OCUPAÇÃO DE TALHÕES DA HORTA 

COMUNITÁRIA DO NASCIMENTO ------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que a Câmara Municipal, em parceria com a Associação In loco, se 

encontra a desenvolver o projeto de criação de Hortas Comunitárias, no âmbito da Iniciativa 

A Horta, no seio da qual São Brás de Alportel acolheu a 1.ª Horta Comunitária - a Horta 

Comunitária do Nascimento, no terreno, de propriedade do município, adjacente ao Centro 

de Apoio à Comunidade; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que as Hortas Comunitárias Urbanas são espaços promotores de 

desenvolvimento sustentável que permitem a valorização da agricultura, contribuem para 

aumentar a autonomia alimentar das famílias, fomentam práticas de consumo mais 

equilibradas, ampliam a biodiversidade, potenciam a convivência familiar e comunitária e 
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apoiam o desenvolvimento de uma mais apurada consciência ambiental; -------------------------  

 -------- Considerando que este projeto se entende fundamental para trilhar novos modelos de 

desenvolvimento, mais humanos e sustentáveis; e para estimular as práticas de participação 

cívica e comunitária dos munícipes, nomeadamente com recurso a instrumentos de gestão 

participada, como sejam a Assembleia de Hortelãos, prevista nas normas de funcionamento 

da Horta Comunitária; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que importa valorizar a água, como recurso natural precioso e 

esgotável, vital para a agricultura, tal como para a vida de todo o ecossistema e o equilíbrio 

de toda a natureza, pelo que deve por isso ser gerido de forma consciente e criteriosa; --------  

 -------- Na continuidade do desenvolvimento deste projeto, após a realização de concurso 

para atribuição de talhões no mês de junho do transato ano de 2011, e a atribuição de 

talhões no passado dia 5 de fevereiro do corrente, e de acordo com as Normas de 

Funcionamento aprovadas em reunião de Câmara de 21 de junho de 2011, nomeadamente a 

alínea k) do ponto 5.6 das referidas normas, propõe-se a fixação de uma tarifa de 1 €, por 

mês, pela ocupação de cada um dos talhões da Horta Comunitária do Nascimento, 

consistindo esta uma quota mensal, de valor simbólico que pretende apoiar o custo da água 

utilizada na rega dos mesmos.” ---------------------------------------------------------------------------  

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

efeitos a abril de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO “OPERA BUFFA” - APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO 

PROCEDIMENTO:- Presente a proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que 

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

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

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

 ------------------- Adjudicação definitiva e aprovação da minuta do contrato ---------------------  

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

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

 --------  - 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 

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

 --------  - Na reunião de Câmara de 28/02/2012 foi autorizada a integração do Município de 

São Brás de Alportel, no agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à aquisição da 

prestação de serviços de produção do espetáculo “Opera Buffa”, como previsto no programa 

para 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Na mesma reunião foi designado o Teatro Municipal de Faro como entidade 

representante do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação de 

contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Após aprovação das peças do procedimento pelos diversos parceiros do 

agrupamento, o mesmo foi lançado na modalidade de ajuste direto, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º1 do art.º 24 e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP); --------------  

 --------  - A proposta da Companhia Laika vzw foi rececionada no dia 15/03/2012, pelas 

12:44 horas, tendo sido objeto de análise pelo representante do agrupamento; ------------------  

 --------  - A proposta contém todos os elementos solicitados e cumpre os requisitos 

fundamentais definidos e o valor proposto enquadra-se na expectativa inicial, considerando-

se que não existe interesse em convidar outros concorrentes para melhoramento da sua 

proposta, conforme previsto no n.º 2 do art.º 125 do CCP; -------------------------------------------  

 --------  - O valor global da proposta da concorrente Companhia Laika vzw é de 33.000,00 

(isento de IVA); ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - O custo do serviço a contratar será suportado pelos diversos parceiros de acordo 

com as percentagens estabelecidas no caderno de encargos, conforme a repartição que se 

apresenta: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de S. Brás de Alportel – 600,00 €;------------------------------------------------  

 --------  - Município de Loulé – 6.600,00 €; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de Olhão – 6.600,00 €; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de Tavira – 6.600,00 €; ------------------------------------------------------------  

 --------  - Teatro Municipal de Faro – 12.600,00 €. ----------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do CCP, o projeto de decisão adjudicação 

deverá ser submetido ao órgão competente para a decisão a contratar, e por isso já objeto de 

aprovação pelo Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, no dia 20 de 

março de 2012, conforme documento anexo; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 3 do artigo 39.º do CCP, a decisão de adjudicação deve ser 
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tomada conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que 

integram o agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do acima exposto, proponho à Câmara Municipal que delibere o 

seguinte:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Aprovar o projeto de decisão de adjudicação elaborado pelos serviços internos do 

Teatro Municipal de Faro e constante como anexo a esta proposta; --------------------------------  

 -------- 2 - Ratificar a adjudicação definitiva da prestação de serviços objeto do presente 

concurso à concorrente Companhia Laika vzw, pela quantia de 33. 000,00 €, (isento de IVA), 

sendo que o custo dos serviços a contratar será suportado pelos diversos parceiros, conforme 

a repartição financeira, apresentada no projeto de decisão do representante do 

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

 -------- 3 - Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços a celebrar com a 

concorrente Companhia Laika vzw, e constante como anexo a esta proposta.” -------------------  

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 192/2004, DE ALGARSUL – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDA – CAMPINA – PROJETO DE LOTEAMENTO 1/2006 – PEDIDO DE 

REDUÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 192/2004, em que a firma Algarsul – Sociedade de Construção Civil, 

Lda. com sede na Rua Maria Campina, n.º 213, em Almancil, município de Loulé, requer 

uma vistoria ao loteamento titulado pelo alvará n.º 1/2006, localizado na Campina, nesta Vila 

com vista à redução da garantia bancária. ----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Autorizar a redução do valor da caução em 75% ficando como 

remanescente o valor de € 64.820,00; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Notificar a firma requerente para apresentar a atualização da caução; --------  

 -------- Terceiro - Solicitar a apresentação dos elementos referentes à Licença Especial para 

conclusão da obra, indicados na informação técnica de 22 de março de 2012, que abaixo se 

transcreve e que deve ser dada conhecimento à firma requerente. -----------------------------------  

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

 -------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento n.º 497 de 

25 de novembro de 2011, cuja petição pretende: ------------------------------------------------------  

 -------- Seja reduzido o valor da caução bancária do valor original ou seja 259 280,00 €, em 

virtude de se encontrarem executadas grande parte das obras previstas. --------------------------  

 -------- Analisada a petição, no âmbito do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, é de 

referir:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Loteamento em causa encontra-se caducado dado que as obras em questão 

encontram-se em estado avançado de execução e sendo de interesse municipal que as obras 

sejam terminadas, estes serviços sugerem que seja requerida a concessão de licença especial 

para a sua conclusão de acordo com o artigo 88º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março. 

Para o efeito solicita-se os seguintes elementos: -------------------------------------------------------  

 --------  - Relatório fotográfico do estado da obra em questão; --------------------------------------  

 --------  - Nova calendarização; ---------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Nova estimativa;----------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Termo de Responsabilidade do Diretor de Obra com o respetivo comprovativo; -----  

 --------  - Seguros – recibo – Apólice validos; -----------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 --------  - Alvará de Empreiteiro. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao solicitado – Redução de Garantia Bancária, a comissão de vistorias 

informa que o montante da caução destinado a assegurar a boa e regular execução das obras 

de urbanização foi fixado no valor de 259.280,00 € mediante a garantia bancária 

n.º 36230488085155, do Banco Santander Totta S.A, folha n.º 478 do presente processo. ------  

 -------- Face à situação analítica, do ponto anterior, é de concluir, que o conjunto das 

reduções efetuadas em conformidade com o andamento dos trabalhos, no montante de 259 

280,00 €, não ultrapassa os 90% do montante inicial da caução, preenchendo, assim os 

requisitos legais estabelecidos na alínea b) do ponto n.º 4 e n.º 5 do artigo 54º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, em resultado das disposições da legislação atrás referida, poder-se-á reduzir o 

montante da caução em 75%, perfazendo um total de 25% – destinado a assegurar a boa e 

regular execução das obras de urbanização, em conformidade com o andamento dos 

trabalhos apresentados no orçamento, no montante 259.280,00 € ficando como remanescente 

o valor de 64.820,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de redução do montante do valor da caução 

de urbanização reúne condições para a emissão de informação favorável, deverá o 

requerente apresentar a necessária atualização da caução, a juntar ao processo nos termos 

do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março. ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que deverá apresentar os elementos solicitados referentes à Licença 

Especial para emissão da mesma. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE 

FABRICO DE BOLOS SECOS, EM MEALHAS:- Presente um requerimento da firma 

José Sousa Reis e Chaveca, Lda., com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 23, nesta Vila, na 

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

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento 
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industrial de fabrico de bolos secos no Sítio das Mealhas, neste município. -----------------------  

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

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

estabelecimento industrial de fabrico de bolos secos – tipo 3, no local pretendido. Remeta-se 

cópia da informação técnica à firma requerente. --------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO 

DE TINTAS, VERNIZES, FLORES, FERTILIZANTES, PLANTAS E ARTIGOS DE 

DROGARIA, SÍTIO DA CAMPINA:- Presente um requerimento da firma Cores 

Invulgares, Lda., com sede no sítio da Campina, neste município, 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 de 

tintas, vernizes, flores, sementes, fertilizantes, plantas e artigos de drogaria, no Sítio da 

Campina, neste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 de tintas, vernizes, flores, sementes, fertilizantes, plantas e 

artigos de drogaria, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à firma 

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

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROPOSTA DE REGULAMENTO DE 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL – “PROGRAMA 

MÃO AMIGA”:- Presente o ofício n.º 4 remetido no dia 05 de março de 2012 pela 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovado, por 

unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 28 de fevereiro, o Regulamento de 

Atribuição de Apoios Sociais de Cariz Habitacional – Programa Mão Amiga. --------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar 

publicitar o presente regulamento em Diário da República a fim de produzir todos os efeitos 

legais.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE - ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DE DIETÉTICA E NUTRIÇÃO:- O Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro apresentou um acordo de cooperação celebrado com a 

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

autarquia, na área de Dietética e Nutrição. O referido estágio terá a duração de 600 horas 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o presente acordo de 

colaboração assinado pelo Senhor Presidente em 13 de março de 2012. ----------------------------  

 -------- TERMOS DE REFERÊNCIA DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL – PDM:- O Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, apresentou 

os termos de referência da revisão do Plano Diretor Municipal de S. Brás de Alportel: ----------  

 -------- O Vereador Dr. Tomás informou que após análise do documento tinha algumas 

sugestões que gostava de enunciar. Referiu que na sua opinião a marca “Viver em S. Brás 

sabe bem”, não deve ser uma estratégia do PDM, por outro lado, considera importante 

reforçar a importância da Estrada Nacional 270 para o concelho e apostar na requalificação do 

edificado existente. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Após análise e discussão do assunto, e dado ser unanime o reconhecimento da 

importância “Marca Qualidade de Vida” na estratégia do município, foram introduzidas 

algumas alterações à proposta inicialmente apresentada passando a integrar os seguintes 

pontos como principais objetivos/domínios estratégicos de intervenção: Promover São Brás 

de Alportel como Marca de Qualidade de Vida; Fortalecer a economia de São Brás de 

Alportel; e Enaltecer e Promover a Cultura, a Educação e Formação. ------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: ------------------------------  
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 -------- Primeiro – Aprovar os termos de referência da revisão do PDM; ---------------------------  

 -------- Segundo – Dar conhecimento dos termos de referência à CCDR Algarve; ----------------  

 -------- Terceiro – Solicitar à CCDR Algarve constituição da Comissão de acompanhamento e 

o agendamento da sua primeira reunião. -----------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RELATIVAS AO ANO DE 2011:- 

Presentes ao órgão executivo o Balanço, a Demonstração de Resultados, os Mapas de 

Execução Orçamental, os Anexos às Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e 

todos os restantes documentos de prestação de contas constantes do Anexo I, integralmente 

preenchidos, relativa ao período que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro de 

dois mil e onze, para efeitos de discussão e votação, a fim de serem apresentados ao respetivo 

órgão deliberativo e posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades a que alude 

o Decreto-Lei número cinquenta e quatro A, barra, noventa e nove, de vinte e dois de 

Fevereiro e respetivas alterações, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. --------------------------------------------------------  

 -------- Feita a respetiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos:---------------------  

 -------- a) Pela análise ao Balanço (à data de trinta e um de dezembro de dois mil e onze), 

verifica-se que apresenta um ativo líquido total de € 44.045.270,42 (quarenta e quatro 

milhões, quarenta e cinco mil, duzentos e setenta euros e quarenta e dois cêntimos), o passivo 

total de € 9.237.855,59 (nove milhões, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e 

cinco euros e cinquenta e nove cêntimos). Demonstra-nos ainda um património de 

€ 46.718.181,77 (quarenta e seis milhões, setecentos e dezoito mil, cento e oitenta e um euros 

e setenta e sete cêntimos) e o resultado líquido negativo do exercício no valor de 

€ 2.196.600,67 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos euros e sessenta e sete 

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

 -------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em € 9.633.266,12 (nove milhões, seiscentos e trinta e três mil, duzentos e 

sessenta e seis euros e doze cêntimos) e o valor global de custos e perdas foi de 

€ 11.829.866,79 (onze milhões, oitocentos e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e seis 

euros e setenta e nove cêntimos), no que se traduz num resultado líquido negativo do 

exercício de € 2.196.600,67 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos euros e 

sessenta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------  



     

 

Reunião de 2012/03/27  Página 19 

 -------- c) Os Mapas de Execução Orçamental apresentam um saldo de dotações orçamentais 

relativas ao ano de dois mil e dez de € 10.639,40 (dez mil, seiscentos e trinta e nove euros e 

quarenta cêntimos) e encerra para o ano de dois mil e doze com um saldo de operações 

orçamentais de € 155.328,87 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e oito euros e 

oitenta e sete cêntimos), tendo sido cobradas receitas no montante de € 9.932.187,06 (nove 

milhões, novecentos e trinta e dois mil, cento e oitenta e sete euros e seis cêntimos) e sido 

efetuadas despesas no valor de € 9.787.497,59 (nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, 

quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta e nove cêntimos). ----------------------------------  

 -------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

€ 667.679,73 (seiscentos e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove euros e setenta e 

três cêntimos) e saíram € 730.174,56 (setecentos e trinta mil, cento e setenta e quatro euros e 

cinquenta e seis cêntimos). No que respeita a contas de ordem, as garantias e cauções 

prestadas no decurso do ano findo foi de € 21.107,65 (vinte e um mil, cento e sete euros e 

sessenta e cinco cêntimos) e de receita virtual liquidada, o valor de € 1.512.413,14 (um 

milhão, quinhentos e doze mil, quatrocentos e treze euros e catorze cêntimos), o valor das 

garantias e cauções devolvidas foi de € 156.903,12 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e 

três euros e doze cêntimos), e a receita virtual cobrada foi € 1.372.848,72 (um milhão, 

trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e oito euros e setenta e dois cêntimos). ----  

 -------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excecionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens imóveis 

que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. --------------------------------  

 -------- f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e onze, 

que consiste na descrição das ações realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objetivos previsionais respetivos, bem 

como a visão sobre a perspetiva futura. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de € 2.196.600,67 (dois milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos euros e 

sessenta e sete cêntimos) e que o mesmo seja transferido para a conta relativa a resultados 

transitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente realçou a diminuição da receita corrente e de capital e o esforço 
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realizado para a contenção da despesa. Por outro lado, referiu que houve uma diminuição do 

investimento com o objetivo de manter em funcionamento todos os espaços municipais. -------  

 -------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente, determinou que se 

passasse à sua votação global, o que se verificou, tendo-se então concluído que os 

documentos de prestação de contas em causa foram aprovados, por maioria, com a abstenção 

do Vereador Dr. Tomás Munes. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea c) 

do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- QUINZENA GASTRONÓMICA “SABORES DO CALDEIRÃO” – IV 

EDIÇÃO:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro realçou mais uma iniciativa da autarquia, 

Quinzena Gastronómica – Sabores do Caldeirão, apresentando para aprovação do órgão 

executivo as normas que a seguir se transcrevem. ------------------------------------------------------  

 -------- Normas: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “PREÂMBULO --------------------------------------------------  

 -------- A realização anual da Quinzena Gastronómica “Sabores do Caldeirão” visa a 

promoção turística do município, potenciando os valores da Tradição. ----------------------------  

 -------- Procura-se aliar as tradições culturais e religiosas do Domingo de Páscoa, ponto alto 

no calendário turístico do município à boa gastronomia tradicional. Boa gastronomia, que 

não é apenas saborosa, mas é também saudável, porque preserva as características da 

alimentação mediterrânica, um dos padrões alimentares mais saudáveis do mundo. ------------  

 -------- Não se trata de um concurso, mas apenas de uma mostra de gastronomia, sem que 

estejam previstos quaisquer prémios ou distinções individuais, mas tão só a promoção do 

coletivo de restaurantes participantes, no quadro da promoção turística do município. ---------  

 -------- Na sua quarta edição, a Quinzena Gastronómica integra a campanha promocional 

“Nesta Páscoa, deixe-se guiar pelos Sentidos até São Brás de Alportel”, a qual constitui um 

importante esforço de promoção, por parte do município. --------------------------------------------  

 ------------------------------------------ DOS OBJETIVOS: ----------------------------------------------  

 -------- 1. Promoção turística do município, aliando o valor da gastronomia ao cartaz 

turístico – Festa das Tochas Floridas – um dos mais relevantes eventos do município; ---------  

 -------- 2. Promoção turística, no âmbito da integração do município na Rede Slowcities, uma 
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rede mundial de cidades que têm em comum a preservação de um conjunto de valores em que 

assenta a vida com qualidade, entre os quais a gastronomia tradicional, associada 

igualmente ao Movimento SLOWFOOD Algarve;------------------------------------------------------  

 -------- 3. Valorização da gastronomia tradicional e apoio à restauração local, importante 

setor económico do município; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Valorização da alimentação mediterrânica, no quadro de todo um trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido no município; ------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. Valorização do comércio tradicional e da produção local, no âmbito do trabalho 

que tem vindo a ser desenvolvido nesta área tendo como núcleo central o Mercado 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Incentivo à redescoberta das práticas agrícolas, mediante um regresso à horta, 

como local de cultivo e de relação do homem com a natureza. --------------------------------------  

 ------------------------------------------ DA ORGANIZAÇÃO: -------------------------------------------  

 -------- 1. A Quinzena Gastronómica é organizada pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, com a colaboração dos restaurantes locais, bem como da Associação de Industriais 

Hoteleiros e Similares do Algarve. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------- DA DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:---------------------------------  

 -------- A Quinzena Gastronómica decorre de 24 de março a 8 de abril nos restaurantes 

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

 ------------------------------------------ DA PARTICIPAÇÃO: ------------------------------------------  

 -------- 1. Podem participar os estabelecimentos de restauração do Município de São Brás de 

Alportel, que se encontrem devidamente legalizados e que aceitem respeitar as presentes 

normas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Após um primeiro contacto estabelecido pela Câmara Municipal, os restaurantes 

interessados devem preencher uma ficha de participação, com um conjunto de elementos 

necessários, quer ao cumprimento dos requisitos, quer à divulgação que constitui o objetivo 

principal do evento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Cabe à Câmara Municipal, entidade organizadora, avaliar do respeito por um 

conjunto de requisitos, que se prendem sobretudo com critérios de qualidade e coerência com 

os valores da alimentação mediterrânica. ---------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ DOS REQUISITOS: ---------------------------------------------  

 ---------------------------- EMENTA SABORES DO CALDEIRÃO ----------------------------------  
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 -------- 1. O restaurante participante deve apresentar uma proposta de refeição “Sabores do 

Caldeirão”, que constitui a sugestão da quinzena gastronómica para os seus clientes. ---------  

 -------- 2. A proposta de refeição “Sabores do Caldeirão é constituída por: -----------------------  

 -------------- a) 1 Entrada; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) 1 Prato principal; --------------------------------------------------------------------------  

 -------------- c) 1 Sobremesa; --------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- d) 1 Vinho (do Algarve). ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão” poderão ou não integrar 

a ementa geral do restaurante. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Os pratos constantes da proposta deverão ter na base da sua constituição 

ingredientes tradicionais da Serra do Caldeirão, não sendo permitidos pratos característicos 

do litoral. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5. As sugestões da Quinzena deverão ter em conta a quadra festiva da Páscoa na qual 

se insere, procurando em pelo menos um dos pratos integrar uma sugestão inspirada nas 

tradições gastronómicas da Páscoa.----------------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Os pratos constantes da proposta deverão respeitar os valores tradicionais da 

alimentação mediterrânica, nomeadamente através de:-----------------------------------------------  

 -------------- a) Utilização do azeite; -----------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) Utilização de ervas aromáticas para temperos; ---------------------------------------  

 -------------- c) Utilização de produtos da época; --------------------------------------------------------  

 -------------- d) Utilização de ingredientes característicos da alimentação mediterrânica (tais 

como: tomate, pimento, alho, azeitona, pimento) -------------------------------------------------------  

 -------------- e) Respeito pelo equilíbrio nutricional do prato. -----------------------------------------  

 -------- 7. As sugestões da Quinzena deverão ter também, na sua constituição, alimentos 

adquiridos no comércio tradicional, nomeadamente no Mercado Municipal, dado que a 

valorização da produção local constitui um dos objetivos desta iniciativa, sendo o Mercado o 

eixo central desta estratégia. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8. As sugestões da Quinzena deverão conter, na sua constituição, alguns alimentos 

provindos de produção hortícola local, dado que a valorização das práticas agrícolas e o 

estímulo ao regresso à horta, constitui um dos objetivos desta iniciativa. --------------------------  

 ---------------------------- DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------  

 -------- 1. Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a informar o 
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horário de funcionamento e de encerramento semanal, aquando do preenchimento da Ficha 

de Participação, de modo a que esta informação seja divulgada nos materiais informativos. --  

 -------- 2. Os estabelecimentos participantes estarão abertos durante o domingo de Páscoa, 

ainda que o domingo seja o seu dia de fecho semanal. ------------------------------------------------  

 -------- 3. No decorrer desta iniciativa, os restaurantes poderão optar por alterar a sua folga 

semanal, devendo dar conta desta alteração à organização, incluindo a mesma na Ficha de 

Participação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------- DOS DEVERES DOS ESTABELECIMENTOS ---------------------------  

 -------- Os estabelecimentos de restauração participantes são obrigados a respeitar um 

conjunto de normas:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Respeitar o horário de funcionamento indicado na Ficha de Inscrição, a qual serve 

de base à divulgação da Quinzena Gastronómica; -----------------------------------------------------  

 -------- 2. Disponibilizar os pratos constantes da proposta “Sabores do Caldeirão” durante o 

decorrer da Quinzena Gastronómica; --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Cumprir os requisitos expostos acima, os quais constituem requisitos e condições 

necessárias à sua participação; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Assinar um termo de responsabilidade, que se junta em anexo a estas normas; ------  

 -------- 5. Apresentar em local visível o elemento identificativo da participação na Quinzena 

Gastronómica, fornecido pela organização; ------------------------------------------------------------  

 -------- 6. Utilizar os materiais de comunicação e divulgação fornecidos pela organização, de 

modo a apresentar uma imagem uniformizada; --------------------------------------------------------  

 -------- 7. Proporcionar um espaço para a valorização da alimentação mediterrânica, 

mediante a disponibilização para consulta do livro editado pela autarquia “São Brás à Mesa, 

A Alimentação Mediterrânica, uma Alimentação Saudável” e de um conjunto de materiais 

informativos: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Roteiros turísticos; -------------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) Folhetos promocionais da Quinzena Gastronómica e Festa das Tochas 

Floridas; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- c) Outros indicados pela organização; ----------------------------------------------------  

 -------------------------------- DOS DEVERES DA ORGANIZAÇÃO ---------------------------------  

 -------- 1. Cabe à Câmara Municipal, entidade organizadora da Quinzena Gastronómica, 

concretizar o Plano de Comunicação da iniciativa, de modo a assegurar a melhor divulgação 
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possível, no quadro das possibilidades da autarquia. -------------------------------------------------  

 -------- 2. Cabe à Câmara Municipal produzir todos os materiais de comunicação e assegurar 

a realização do conjunto de ações, que abaixo se enumeram: ---------------------------------------  

 -------- a) Produção de imagem promocional, a qual será adaptada a todos os materiais 

promocionais e também materiais de apoio; ------------------------------------------------------------  

 -------- b) Realização de Conferência de imprensa (na Horta Comunitária do Nascimento) 

para apresentação pública do evento; -------------------------------------------------------------------  

 -------- > Envio de Notas Informativas para comunicação social local, regional, nacional e da 

especialidade; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Envio de Notas Informativas, no âmbito do serviço INFORMAÇÃO on-line; ----------  

 -------- > Criação de um dossiê próprio para o evento no sítio do município na Internet; ------  

 -------- > Divulgação na Agenda “São Brás Acontece”; ----------------------------------------------  

 -------- > Inserção de anúncios publicitários na imprensa regional e nacional; ------------------  

 -------- > Realização de campanhas na rádio regional; -----------------------------------------------  

 -------- > Colocação de moopies e cartazes em locais de maior visibilidade; ---------------------  

 -------- > Colocação de outdoors no município e na região; -----------------------------------------  

 -------- > Publicação de folheto promocional a distribuir massivamente na região, 

especialmente em zonas turísticas (postos de turismo, hotelaria, etc.), integrando o evento na 

campanha promocional “Nesta Páscoa, deixe-se guiar pelos Sentidos… até São Brás de 

Alportel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Colocação de placas de sinalização dos restaurantes participantes; --------------------  

 -------- > Colocação de elemento identificativo de participação nos restaurantes 

participantes; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Uniformização de materiais: ementas, cartazes e outros. ---------------------------------  

 --------------------------------------- DISPOSIÇÕES FINAIS -------------------------------------------  

 -------- 1. Em tudo o mais omisso nestas normas, decidirá a organização desta iniciativa, a 

cargo da Câmara Municipal de São Brás de Alportel. ------------------------------------------------  

 -------- 2. A participação nesta iniciativa, por parte dos restaurantes, implica a aceitação das 

cláusulas destas normas.”----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS - IX ENCONTRO DE 

CICLOMOTORES CLÁSSICOS:- Presente um ofício, de 15 de março corrente, do Grupo 
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Desportivo e Cultural de Machados, com sede no sítio dos Machados, neste município, a 

solicitar autorização para realizar o “IX Encontro de Ciclomotores Clássicos”, que decorrerá 

no dia 15 de abril no Sítio dos Machados, com inicio pelas 10 horas e termo previsto pelas 13 

horas. Para os devidos efeitos remete cópia dos pareceres das Estradas de Portugal e da 

Guarda Nacional Republicana. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o evento. ---------------------  

 -------- AMAL – ENCERRAMENTO DA MEDIDA 3.7 DO PRODER - CENTROS 

EDUCATIVOS RURAIS DO ALGARVE:- Presente o ofício n.º SAI/AMAL/159/2012, de 

14 de março de 2012, remetido pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a 

informar do encerramento da medida 3.7 do PRODER relativa aos Centros Educativos Rurais 

do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- ÁGUAS DO ALGARVE – ORÇAMENTO E PROJETO TARIFÁRIO PARA 

2012:- Presente o ofício n.º DAF/CONT-01/01139, de 16 de março de 2012, remetido pelas 

Águas do Algarve, a informar da aprovação do orçamento e do projeto tarifário para 2012, o 

que se traduz numa tarifa de 0,4663 €/m
3
 para a atividade de abastecimento de água e de 

0,6072 €/m
3
 para a atividade de saneamento de águas residuais em vigor a partir de 01 de 

janeiro de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer 

cópia do documento à Secção de Contabilidade para efeitos de conferência das faturas. --------  

 -------- 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 13 a 26 de março 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.---------------------------------------------------------------------------------  
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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 921, 926, 929, 

933 a 935, 937 a 978, 981, 997, 1006, 1008 a 1015, 1018, 1030 a 1036, 1041 a 1042, 1044 a 

1091, 1093 a 1095 no valor de € 153.478,17; -----------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 923 a 925, 

1016 a 1017, no valor de € 3.176,72; ---------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 922, 927 a 928, 930 a 932, 

936, 979 a 980, 982 a 996, 998/1 a 1005/3, 1007, 1019 a 1029, 1037 a 1040, 1043, 1092, 

1096, no valor de € 282.270,68. ---------------------------------------------------------------------------  
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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 ATA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente 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 17h45m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------------  

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

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


