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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 8/2012 

da reunião ordinária de 10 de abril de 2012 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins, Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ---------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, ausente por motivo de férias -  

 

 

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 70, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 469.379,24 dos quais 

€ 466.001,86 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.259,38 em 

numerário e € 118,00 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 redação dada pela Lei 

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 



     

 

Reunião de 2012/04/10  Página 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2012/04/10  Página 5 

 -------- HASTA PÚBLICA – TRÊS BANCAS DE PEIXE E MARISCOS, UMA BANCA 

DE FRUTAS E LEGUMES E UMA MESA NO ESPAÇO POLIVALENTE DO 

MERCADO MUNICIPAL:- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberto o 

período da hasta pública, iniciando-se os trabalhos para a arrematação. ----------------------------  

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 15 de março de 2012 

marcada para este horário, de três bancas de peixe e marisco, uma banca de frutas e legumes e 

uma mesa do espaço polivalente do Mercado Municipal que se encontram vagas conforme 

deliberação tomada por este executivo na sua reunião ordinária realizada no passado dia 13 de 

março de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Bancas 22, 23 e 24 - Destinadas à venda de peixe e marisco e a Banca 29 - 

Destinada à venda de frutas e legumes ----------------------------------------------------------------  

 -------- Por não se encontrar na sala quaisquer interessados em licitar as bancas, não foram as 

mesmas colocadas em licitação. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mesa C16 - Espaço Polivalente -----------------------------------------------------------------  

 -------- Estava na sala uma única pessoa interessada em licitar, a qual foi devidamente 

identificada como a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Anabela Fernandes Gago – Bilhete de Identidade número 10954154 e contribuinte 

fiscal número 202822893. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 50,00 (cinquenta euros), considerou o 

órgão executivo a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o ato público com 

a adjudicação, por arrematação, a Anabela Fernandes Gago da Mesa C16 do Mercado 

Municipal, tendo de imediato sido notificada verbalmente para o pagamento do valor da 

arrematação, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado e assinatura do auto de 

arrematação que foi fixado para este mesmo dia. -------------------------------------------------------  

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta ata. -----------------------------------------------------------------------------  

 

HASTA PÚBLICA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze 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:-----------  

 --------  – Atribuição de subsídio – Associação dos Agricultores do Concelho de S. Brás de 

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

 --------  – Algarve Central – “Prestação de Serviços de Consultadoria ao Plano de 

Comunicação associado à rede Urbana para a Competitividade e Inovação”; ---------------------  

 --------  – Auxílios Económicos a Alunos Carenciados; -----------------------------------------------  

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de prestação de serviços – Consultoria, 

na Rua 1º de junho; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Transmissão de Espaço Comercial por falecimento do titular; ---------------------------  

 --------  – Algarve Central – Programação Cultural em Rede – Prestação de Serviços de 

Produção do Espetáculo – “Bailes Movimenta-te” – Constituição de Agrupamento de 

Entidades Adjudicantes. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 3.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2012:- Foi presente uma proposta do 

Senhor Presidente da Câmara, relativa à terceira alteração orçamental para dois mil e doze, 

que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 03/2012 ---------------------------------  

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

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

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

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

Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas decorrentes; ----  

 --------  – Investimento com aquisição de equipamentos para a administração Autárquica; ----  

 --------  – Investimento com aquisição de equipamentos no Departamento Técnico Municipal;  

 --------  – Investimento em obras de beneficiação e ampliação em edifícios escolares 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 quarenta e oito mil e duzentos 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 terceira 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 cópia à Secção de Contabilidade para implementação. ---------------------  

 -------- PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA EM 

OBRA PARA A EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE S. BRÁS DE 

ALPORTEL E O C.M. 1207”:- Presente a seguinte proposta do Presidente, Eng.º António 

Eusébio: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Nomeação de Coordenador de Segurança em Obra para a Empreitada ---------------  

 -------------- “Beneficiação da EM 514 entre S. Brás de Alportel e o CM 1207” -----------------  

 -------- Para cumprimento do estabelecido no artigo 9º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro, proponho para Coordenador de Segurança em Obra a Eng.ª Mónica Inácio, Técnica 

Superior de Segurança e Higiene no Trabalho para a Empreitada “Beneficiação da EM 514 

entre S. Brás de Alportel e o CM 1207”. -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- ALGARVE CENTRAL – PROJETO PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM 

REDE – RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N.º 58/2011 – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E CONCEÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

DIVULGAÇÃO:- O Vice-Presidente Dr.º Vítor Guerreiro apresentou a seguinte proposta: ---  

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

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

 -------- Retificação ao Contrato n.º 58/2011 – Prestação de serviços e conceção, impressão e 

distribuição de materiais de divulgação -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Por deliberação da Câmara Municipal de 30/08/2011 foi ratificada a adjudicação da 

prestação de serviços em título à sociedade 1000 Olhos – Imagem e Comunicação, Lda., pelo 

valor de €20.361,00 (vinte mil, trezentos e sessenta e um euros) e aprovada a minuta do 

respetivo contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Se verificou a existência de um lapso de escrita na cláusula 7.ª do contrato, sendo que 

de acordo com as peças do procedimento a percentagem correspondente à Câmara 

Municipal de Olhão para 2012 é de 12,19% ao invés dos 12,9% constantes do contrato 

n.º 58/2011; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O artigo 249º do Código Civil prevê que o simples erro de cálculo ou de escrita, 

revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias em que a 

declaração é feita, apenas dá direito à retificação desta; ---------------------------------------------  

 -------- Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere aprovar a 

retificação ao contrato n.º 58/2011 de 27/09/2011, nos termos da minuta em anexo.” ----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- ALGARVE CENTRAL –- “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTADORIA AO PLANO DE COMUNICAÇÃO ASSOCIADO À REDE 

URBANA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO”:- Presente a seguinte proposta 

do Presidente, Eng.º António Eusébio: -------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Algarve Central – Uma parceria territorial “Prestação de Serviços de 

Consultadoria ao Plano de Comunicação associado à rede Urbana para a Competitividade 

e Inovação” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - Os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, S. Brás de Alportel, Tavira e Albufeira, 

constituíram uma parceria territorial designada por “Algarve Central”; -------------------------  

 --------  - A Parceria levou à constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes para 

lançamento de procedimento de prestação de serviços de consultadoria ao Plano de 

Comunicação associado à Rede Urbana para a Competitividade e Inovação; --------------------  

 --------  - O município de Faro foi designado representante do agrupamento para efeitos de 

condução do procedimento e formação do contrato; --------------------------------------------------  

 -------- - Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79º, por força do n.º 2 do art.º 122.º 

conjugado com a alínea l) do n.º 2 do art.º 46 e o art.º 62 do CCP, as propostas não reúnem 

condições de aprovação, dado que os documentos carregados na plataforma não foram 

assinados com certificado de assinatura eletrónica qualificada nos termos do n.º 4 do 

art.º 18.º da Portaria 701-G/2008; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- - O n.º 1 do art.º 80 do CCP prevê a revogação da decisão de contratar nos casos de 

não adjudicação.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere:  ----------------------------------------  

 --------  1 - Aprovar o relatório final em anexo; --------------------------------------------------------  

 --------  2 - Não adjudicar o objeto do presente concurso e revogar a decisão de contratar nos 

termos de relatório final referido no ponto anterior.” -------------------------------------------------  

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

 -------- ALGARVE CENTRAL - PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO – “BAILES 

MOVIMENTA-TE” - CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 

ADJUDICANTES:- Presente a seguinte proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro: ---  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Bailes Movimenta-te” ---------  

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

 --------  - Que os Municípios de 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; ---------------  

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

um espetáculo designado “Bailes Movimenta-te”, a apresentar nos dias 2, 3 e 15 de junho e 2 

de julho, com um espetáculo em cada município; ------------------------------------------------------  

 --------  - O custo total elegível aprovado para esta componente é de €15.200,00, que será 

suportado pelas entidades parceiras de acordo com a repartição percentual abaixo 

apresentada: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 --------  Município de São Brás de Alportel – 20%; ----------------------------------------------------  

 --------  Teatro Municipal de Faro – 20%. ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Que este valor está isento de IVA, nos termos do art.º 9 do Código do IVA, sendo a 

taxa de comparticipação FEDER de 40%; --------------------------------------------------------------  

 --------  - Que nos termos da 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 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 
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são tomadas em conjunto pelos órgãos competentes; --------------------------------------------------  

 --------  - Que é necessário lançar o procedimento de concurso para a aquisição da prestação 

de serviço de produção do espetáculo em referência e que as entidades parceiras devem 

aprovar todas as peças do procedimento a adotar; ----------------------------------------------------  

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

entidades adjudicantes, para efeitos de aquisição do espetáculo “Bailes Movimenta-te”, do 

qual farão parte os Municípios de São Brás de Alportel, Tavira, Loulé e Olhão e o Teatro 

Municipal de Faro. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  2) Designe o Município de São Brás de Alportel como entidade representante do 

Agrupamento, para efeitos de condução do procedimento de formação do contrato.” -----------  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 9/2012, DE MARIA EZEQUIEL BRITO GUERREIRO 

SALVADOR GONÇALVES – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA 

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 9/2012, em que Maria Ezequiel Brito Guerreiro Salvador 

Gonçalves, residente no sítio da Gralheira, Caixa Postal 480-A, neste município, solicita 

informação prévia quanto à reconstrução e ampliação de moradia que possui na Rua Dr. José 

Dias Sancho, n.º 64, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão e dado tratar-se 

de uma Zona Consolidada o projeto deverá respeitar as indicações constantes na informação 

técnica de 9 de abril de 2012 que abaixo se transcreve e de que se deve dar conhecimento à 

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

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

 -------- “1 - Pretende o requerente que a Câmara viabilize um conjunto de habitação 

unifamiliar, na rua Dr. José Dias Sancho n.º 64, referente a um prédio inserido no perímetro 

de Intervenção do P.U. de São Brás de Alportel. -------------------------------------------------------  

 -------- 2 - A requerente pretende reconstruir e ampliar a habitação existente de prédio 

urbano sob a matriz n.º 145 inscrito na Conservatória do Registo Predial 

n.º16012/20081028, com uma área coberta de 91,5m
2
 e descoberta de 11,84m

2
 perfazendo 

um total de 103,34m
2
. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO P.U. DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL: -----------------------  

 -------- 3 - A proposta em análise encontra-se classificada em Zona Consolidada, face ao 

Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel, encontrando-se condicionada pelos 

artigos 25º e 26º do supracitado Regulamento em vigor. ---------------------------------------------  

 -------- 4 - De acordo com o preconizado pelos artigos n.
os

 25 e 26º do Plano de Urbanização 

desta vila as Zonas consolidados estes serviços informam o seguinte. ------------------------------  

 -------- 4.1 - As Zonas Consolidadas constituem áreas do núcleo urbano de S. Brás de 

Alportel, as quais incluem o Espaço Urbano Histórico e o Espaço de Transição do mesmo, 

correspondentes às UOPG 4 e 7, e que já se encontram totalmente construídas. 

Correspondem às áreas onde a atividade de construção é, maioritariamente, constituída por 

operações de renovação ou obras de conservação, beneficiação e ampliação, admitindo-se 

operações de loteamento sempre que as parcelas o permitam e nos termos da legislação em 

vigor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 4.2 - Pretende-se a manutenção desse estatuto e a preservação das suas 

características urbanas mais significativas, nomeadamente a valorização e preservação dos 

espaços exteriores públicos. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Usos e Regime de edificabilidade: ---------------------------------------------------------------  

 -------- 4.3 - Estas Zonas destinam-se a Habitação Unifamiliar e Coletiva e à implantação de 

Comércio, Serviços, Turismo e outras atividades compatíveis com a habitação. -----------------  

 -------- 4.4 - As edificações nas Zonas Consolidadas estão sujeitas aos seguintes 

condicionamentos: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) As novas construções deverão integrar-se harmoniosamente no tecido urbano 

construído, mantendo as características de alinhamento, cércea, volumetria e ocupação do 

lote tradicionais do núcleo urbano em que se inserem; ------------------------------------------------  

 -------- b) Todos os projetos apresentados à Câmara Municipal, quer para obras de 

conservação e restauro, quer para ampliações e novas construções, incluirão 

obrigatoriamente, mapa de acabamentos com a especificação de todos os materiais a utilizar;  

 -------- c) Sem prejuízo do disposto no artigo 127.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 

fevereiro, apenas serão permitidas demolições de edifícios que reconhecidamente não 

apresentem valor histórico e arquitetónico ou quando a sua conservação não seja técnica ou 

economicamente viável; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) No caso de renovação, reconstrução ou construção nova, a altura da edificação 

não poderá exceder a cércea da preexistência ou a cércea predominante definida pelas 

edificações do conjunto em que se insere; ---------------------------------------------------------------  

 -------- e) Respeitar o alinhamento definido pelas edificações imediatamente contíguas, exceto 

se a Câmara Municipal entender conveniente fixar um novo alinhamento; ------------------------  

 -------- f) Quando admissíveis, a Câmara Municipal poderá condicionar as mudanças de uso 

para serviços e comércio à execução de obras de conservação e de restauro de toda a 

edificação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) O número de pisos máximo admissível é de 4; ----------------------------------------------  

 -------- h) O Índice de Impermeabilização máximo é de 0,8. ------------------------------------------  

 -------- 4.5 - Constitui exceção às alíneas g) e h) do número anterior, a edificabilidade em 

zonas consolidadas que se encontrem integradas na UOPG. -----------------------------------------  

 -------- 4.6 - Espaço Urbano Histórico e na UOPG 7 — Espaço de Transição do Espaço 

Urbano Histórico, para as quais se aplica o disposto nos artigos 45.º e 46.º. ---------------------  
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 -------- 5 - Atendendo ao pedido da requerente que será a ampliação para 2.º piso, 

relativamente ao explanado da zona que se insere estes serviços em deslocação ao local 

informam que a sua envolvente na maioria é de R/CH, assim remete-se o assunto à 

consideração superior. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, estes serviços informam que não veem inconveniente pelo que 

deverá apresentar uma proposta sustentável para o local cumprindo a legislação em vigor. 

Assim e atendendo que a zona em questão é delicada deverá o executivo pronunciar-se sobre 

o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROC.º N.º 257/2006, DE DOMUSOLO – COMPRA E VENDA DE BENS 

IMOBILIÁRIOS – CANCELAMENTO DE ALVARÁ DE LOTEAMENTO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 257/2006, em que a firma Domusolo – 

Compra e Venda de Bens Imobiliários, Lda., com sede na Rua Mar e Guerra, n.º 56-A, no 

Patacão, município de Faro, solicita o cancelamento do alvará de loteamento n.º 1/2010 e 

requer a devolução da garantia prestada pela realização das obras de urbanização. ---------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do alvará de 

loteamento 1/2010, nos termos das informações jurídica e técnica de 16 de março e 5 de abril 

de 2012, respetivamente, que devem ser dadas conhecimento à firma requerente. ----------------  

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A interessada Domusolo - Compra e Venda de Bens Imobiliários, Lda., vem requerer 

o cancelamento do alvará de loteamento 1/2010, alegando dificuldades financeiras e 

requerendo a devolução da garantia prestada pela realização das obras da urbanização. -----  

 -------- O alvará serve de título às opções urbanísticas objeto de licenciamento como estipula 

o artigo 74º n.º 1 do RJUE. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Contudo no caso da operação de loteamento que exige a realização de obras de 

urbanização é emitido um único alvará (artigo 76º n.º 3 do RJUE). --------------------------------  

 -------- A licença (titulada pelo respetivo alvará) apenas poderá ser revogada “nos termos 

estabelecidos na lei para os atos constitutivos de direitos” (artigo 73º n.º 1 do RJUE). ---------  

 -------- Contudo, o ato em causa (licença titulada pelo respetivo alvará de loteamento) não 

parece ser suscetível de livre revogação atento ao disposto no artigo 140º do CPA. -------------  

 -------- De facto, o ato em causa é manifestamente válido, mas por ser constitutivo de direitos 
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e de interesses legalmente protegidos, por um lado, e por outro dele também resultarem para 

a Administração (Município) obrigações legais, que são situações para as quais a citada 

disposição legal não prevê a livre revogabilidade dos atos administrativos. ----------------------  

 -------- É claro que se a licença caducar por alguma das razões previstas no artigo 71º do 

RJUE então a Câmara deverá tomar posição em conformidade pois o interesse público pode 

justificar ou não o acionamento das cauções para executar as obras de urbanização. ----------  

 -------- Caso o interesse público não justifique a execução pela Câmara das obras de 

urbanização à custa das cauções prestadas, pode a Câmara declarar a caducidade da licença 

quando esta ocorrer (artigo 71º n.º 5), devendo o Presidente determinar a cassação do alvará 

e comunicar o facto à CRP para efeitos de anotação à descrição ou cancelamento do registo 

(artigo 79 n.ºs 1 e 2 do RJUE). ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em Conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  I. Por a emissão do alvará de loteamento ser constitutiva de direitos e interesses 

legalmente protegidos, e por dele emergirem também obrigações legais para o Município 

entende-se que o alvará não é livremente revogável atento o disposto no artigo 73º do RJUE 

e artigo 140º do CPA. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- II. Caso se verifique a caducidade do alvará (licença) por algumas das razões 

previstas no artigo 71º do RJUE, pode a Câmara se não existir qualquer interesse público no 

loteamento, declarar a sua caducidade, determinando o Presidente a cassação do alvará e 

comunicando o facto à CRP para efeitos de anotação à descrição ou cancelamento do registo 

(artigo 79º n.ºs 1 e 2 do RJUE). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião, quanto se me oferece informar sobre o assunto”. ---------------  

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

 -------- “Dada a complexidade da matéria em questão, estes serviços concordam com o 

parecer Jurídico do Ex.º Consultor Jurídico Dr. Manuel Fernandes Barros, assim sendo 

deverá o requerente ter conhecimento do teor do parecer. -------------------------------------------  

 -------- Para complemento da mesma, estes serviços informam que em deslocação ao local 

juntamente com os serviços de fiscalização, verificou-se que as obras da presente operação 

urbanística não foram iniciadas conforme fotos anexas, ao contrário do apresentado em livro 

de obra (folhas 574 -573), tendo em conta ao estipulado da alínea a) do ponto n.º 3 do artigo 

71º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março, estando estes sujeito ao levantamento de Auto 

de Contraordenação. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Assim, o alvará encontra-se em condições de ser declarado caduco por se verificar as 

condições para tal previstas no ponto n.º 3 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A câmara deverá deliberar se pretende declarar a caducidade do Alvará ou realizar 

as obras de urbanização executando as garantias prestadas para o efeito. ------------------------  

 -------- Se a Câmara pretender declarar a caducidade deverá fazê-lo com audiência prévia do 

interessado como determina o ponto n.º 5 do art.º 71 do Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de 

março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Se for o caso afinal ser deliberado a declaração de caducidade do Alvará deverá o 

Presidente da Câmara proceder à sua cassação e comunicar o facto à Conservatória do 

Registo Predial de São Brás de Alportel tudo nos termos previstos no artigo 79º do Decreto-

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

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

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – CENTRO DE EXPLICAÇÕES, NA 

AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um requerimento de Marcos Ricardo Afonso 

Dias, residente na Rua Sporting Clube Farense, n.º 14-A, 8.º drt., em Faro, na qualidade de 

proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um centro de estudos/explicações 

na Avenida da Liberdade Lote 20 - R/c Esq., nesta Vila. ----------------------------------------------  

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

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

de estudos/explicações, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica ao 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS – CONSULTORIA, NA RUA 1º DE JUNHO:- Presente um requerimento 

da firma SIIPEMOR – Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial 

Unipessoal, Lda., com sede na Rua 1.º de junho, Lote 9 – 2.º drt., nesta Vila, na qualidade de 

potencial arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou 

não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de 

prestação de serviços na área de Consultoria, na Rua 1.º de junho, Lote 9 – 2.º drt., nesta Vila.  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

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

estabelecimento de prestação de serviços na área de Consultoria, no local pretendido. Remeta-

se cópia da informação técnica à firma requerente.-----------------------------------------------------  
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 -------- APROVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA 

(FASE DE OBRA) DA EMPREITADA “BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 ENTRE 

S. BRÁS DE ALPORTEL E O C.M. 1207”:- Presente a informação técnica elaborada pela 

Técnica Superior Mónica Inácio, acompanhada do Plano de Segurança e Saúde – Fase Obra, 

da empreitada de “Beneficiação da EM 514 entre S. Brás de Alportel e o C.M. 1207”, 

desenvolvido pela entidade executante. ------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “ASSUNTO: Aprovação do Desenvolvimento do Plano de Segurança (Fase de 

Obra).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro define no artigo 5º que o Plano de 

Segurança e Saúde será desenvolvido e especificado pela entidade executante para a fase de 

execução de obra.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O artigo 11º, anexo II e anexo III do mesmo diploma define as medidas e estrutura a 

ter em conta no desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, assim após análise do 

Plano de Segurança e Saúde desenvolvido pela entidade executante (Topbet – Trabalhos de 

Obras públicas e Pavimentos Betuminosos, SA.), propõe-se a aprovação do Desenvolvimento 

do Plano de Segurança e Saúde – fase obra nos termos do artigo 12.º do referido diploma. ---  

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior.” ----------  

 -------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e 

Saúde – Fase obra, da empreitada de “Beneficiação da EM 514 entre S. Brás de Alportel e o 

C.M. 1207.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO 

ESPETÁCULO – BAILES MOVIMENTA-TE (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 de Produção do Espetáculo 

“Bailes Movimenta-te” (Procedimento Ajuste Direto). -----------------------------------------------  

 -------- 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 6.º sob epígrafe 

“contratos de prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a 
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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 6.º do 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Produção do 

Espetáculo “Bailes Movimenta-te”, no âmbito do Projeto “Programação Cultural em Rede – 

Algarve Central”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo. O valor 

base do procedimento é de € 15.200,00 (este valor será repartido pelos Municípios de Loulé, 

Olhão, Tavira, São Brás de Alportel e pelo Teatro Municipal de Faro, correspondendo a 

cada entidade o valor base de € 3.040,00). -------------------------------------------------------------  

 -------- 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 e) do n.º 1 do artigo 24º, 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. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO – BAILES 

MOVIMENTA-TE – APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO (CONVITE 

E CADERNO DE ENCARGOS):- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 
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Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo “Bailes Movimenta-te” 

(Procedimento Ajuste Direto). ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Verifica-se a necessidade se proceder à Prestação de Serviços de Produção do 

Espetáculo “Bailes Movimenta-te” e uma vez que o valor estimado da despesa a efetuar é 

cerca de € 15.200,00 (quinze mil e duzentos euros) isentos de IVA (este valor será repartido 

pelos Municípios de Loulé, Olhão, Tavira, São Brás de Alportel e pelo Teatro Municipal de 

Faro, correspondendo a cada entidade o valor base de € 3.040,00), submete-se à 

consideração superior a presente proposta que visa o seguinte: ------------------------------------  

 -------- 1. Escolha do tipo de procedimento -------------------------------------------------------------  

O procedimento escolhido é o ajuste direto, conforme estabelecido na alínea e) do n.º 1 do 

art.º 24 e nos termos dos art.
os

 112 e seguintes do Código dos Contratos Públicos, atendendo 

a que, por motivos artísticos, técnicos e de proteção de direitos exclusivos, o espetáculo 

apenas pode ser fornecido pela entidade a convidar. --------------------------------------------------  

 -------- 2. Entidades a Convidar---------------------------------------------------------------------------  

 --------  Associação Grémio das Músicas.----------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Processo do concurso---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Aprovação do convite e caderno de encargos referente à prestação de serviços. --------  

 -------- 4. Designação do Júri -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para os devidos efeitos, nos termos do artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos, 

não há lugar a nomeação de júri, pois compete aos serviços da entidade adjudicante 

submeter o projeto de decisão ao órgão competente para a decisão de contratar. ---------------  

 -------- Cumpre-me, por isso, solicitar a V. Ex. a necessária autorização para o referido 

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Mandar abrir o procedimento por ajuste direto, com o preço base de 

€ 15.200,00 (quinze mil e duzentos euros), isentos de IVA; ------------------------------------------  

 -------- Segundo - Concordar com a entidade a convidar; ---------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Aprovar o convite e o caderno de encargos. ---------------------------------------  
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 -------- CNE – COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES – REMOÇÃO DE 

PROPAGANDA ELEITORAL:- Presente o ofício n.º CNE/SAIDA/00439, de 29 de março 

de 2012, remetido pela CNE – Comissão Nacional de Eleições, a comunicar a deliberação 

tomada na reunião de 20 de março relativa à participação da CDU contra a Câmara Municipal 

de S. Brás de Alportel por remoção de propaganda eleitoral. -----------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, notificar os 

trabalhadores do Serviço de higiene e limpeza. ---------------------------------------------------------  

 -------- INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

(CPCJ):- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta, 

acompanhada do protocolo de colaboração a celebrar com o Instituto da Segurança Social, 

I.P. no âmbito dos encargos com o apoio logístico às Comissões de Proteção a Crianças e 

Jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação e 

dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------  

 -------- ACS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO:- Presente o ofício n.º 13/2012, de 03 de março, remetido pela Associação 

Cultural Sambrasense, a solicitar apoio financeiro para fazer face às despesas com a Festa 

das Tochas Floridas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

€ 4.000,00 (quatro mil euros), a pagar até final do presente mês. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DO 

CONCELHO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação de 05 de abril, 

remetido pela Associação dos Agricultores do Concelho de S. Brás de Alportel, a solicitar 

apoio financeiro para o corrente ano, por forma a apoiar as atividades desenvolvidas pela 

associação junto dos seus sócios. --------------------------------------------------------------------------  

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

corrente ano no valor de € 476,00 (quatrocentos e setenta e seis euros), a pagar até ao último 

dia útil de cada mês, com início em abril de 2012. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

se informa que deverá ter atribuição de escalão A subsidiado para refeições no refeitório 

escolar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome Escalão Prof/turma 

Tomás Alexandre da Silva Abreu Escalão A  Prf. Isabel M.ª Gesero Vitorino turma 26  

Stanislav Zhurakivskyi  Escalão A Prf. M.ª Elisabete Pires Fonseca turma 24  

Carlos Daniel Viegas Martins  Escalão A Prf. Silvia M.ª Ferreira Sousa turma 16 

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

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

 -------- TRANSMISSÃO DE ESPAÇO COMERCIAL POR FALECIMENTO DO 

TITULAR:- Presente um requerimento da advogada Cesaltina Conceição em representação 

de Joaquim de Brito Caiado, viúvo de Maria Helena de Sousa Coelho a solicitar a transmissão 

do espaço comercial “Leitaria”, sito na Avenida da Liberdade n.º 20, nesta Vila.  ----------------  

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

arrendamento dado reconhecer que o Senhor Joaquim Caiado, viúvo explorava conjuntamente 

com a sua esposa, primitiva arrendatária. Devendo a partir da presente data o recibo ser 

emitido em nome do requerente. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 27 de março a 9 de abril 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 1097 a 1099, 

1103 a 1106, 1112 a 1119, 1122 a 1153, 1155 a 1160, 1169 a 1175, 1178 a 1181, 1183 a 

1189, 1227 a 1318, 1321 a 1324 no valor de € 44.540,60; --------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1192 a 1212, 

1161 a 1162, no valor de € 26.336,16; -------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1100 a 1102, 1107 a 1111, 

1120 a 1121, 1154, 1163 a 1168, 1176 a 1177, 1182, 1190 a 1191, 1213 a 1226, 1319 a 1320, 

no valor de € 107.475,65. -----------------------------------------------------------------------------------  
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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 ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


