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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 23/2012 

 

da reunião ordinária de 20 de novembro 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. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura.  

 

 

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 223, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.843.952,45 € dos 

quais 1.840.232,19 € em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.363,59 € em numerário e 356,67 € 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 
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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: -------- 

 --------  – Auxílios económicos a alunos carenciados; ----------------------------------------------------- 

 --------  – Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior – ano letivo 2012/2013; ------ 

 --------  – Comparticipação na requalificação de casa no Bairro Graças a Deus – Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O senhor Presidente informou que a seguir à presente reunião fará uma 

apresentação do orçamento para 2013, tendo convocado o Eng.º Francisco Amaral, 

representante da CDU para estar presente, em virtude de não ter representação no órgão 

executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 9.ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, relativa à nona alteração orçamental para dois mil e doze, que a seguir se 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 09/2012 ---------------------------------------------------------------- 

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

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

 --------  – Despesas com despesas de pessoal, aquisição de bens e serviços na Administração 

Autárquica; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Despesas com pessoal no Departamento Administrativo e Financeiro; ------------------- 

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

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

Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas 

correntes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Investimento em equipamento administrativo na Administração Autárquica; --------- 

 --------  – Investimento em equipamento básico e em transferências de capital, 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 noventa e oito mil e quinhentos euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentárias em outras 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 nona alteração orçamental 

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

do Plano.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, 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. --------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA O CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES – 

CANDIDATURA AO PRODER:- Presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, 

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

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

 ------ “PROJETO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE DE APOIO AO CENTRO DE CONVÍVIO DE 

PARISES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Na continuidade do projeto de criação do Centro de Convívio de Parises, uma 

infraestrutura de apoio social, cuja obra de adaptação em edifício da antiga Escola de 

Parises, está já em fase de conclusão, prevendo-se para breve a sua abertura ao público, 

tendo sido objeto de uma candidatura ao PRODER, numa parceria com a Instituição de 

Solidariedade Social da Serra do Caldeirão; pretende-se desenvolver um projeto 

complementar e absolutamente necessário ao funcionamento deste novo espaço, 

nomeadamente: a aquisição de um equipamento de transporte para apoio ao Centro de 

Convívio de Parises. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ A aquisição deste equipamento de transporte visa garantir o funcionamento do Centro 

de Convívio, nomeadamente o transporte dos seus utentes para a utilização do balneário 

com banhos assistido, bem como para utilização de demais serviços e atividades do centro, 

dado tratar-se de uma população idosa e isolada, sem possibilidade de deslocação em meios 

próprios; bem como o transporte dos materiais e equipamentos necessários à prestação de 

serviços de apoio domiciliário desenvolvidos pela instituição parceria, junto desta população, 

nomeadamente apoio alimentar e higiene pessoal e habitacional, constituindo este conjunto 

de serviços um dos eixos fundamentais desta parceria, que a partir da abertura do Centro de 

Convívio poderá ter um polo de apoio que em muito virá melhorar a prestação destes 

serviços e assim o bem-estar das populações. -------------------------------------------------------------- 

 ------ A viatura proposta tem um custo estimado em 19.040,12 euros e foi selecionada para 

dar resposta aos seguintes critérios, nomeadamente:  --------------------------------------------------- 

 ------ i) espaço - suficientemente espaçosa para garantir o transporte deste tipo de 

beneficiários, mas simultaneamente suficientemente pequena para garantir o acesso aos 

vários montes serranos onde a mobilidade fica dificultada pelo facto dos caminhos serem 

muito estreitos e com acentuados declives;  ----------------------------------------------------------------- 

 ------ ii) conforto - dadas as características dos seus potenciais utilizadores; ----------------------- 
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 ------ iii) capacidade de carga – ter espaço de transporte de alimentos e de material de 

limpeza, dado que servirá de suporte aos serviços de apoio domiciliário prestados pela ISSSC  

no território serrano do concelho de São Brás de Alportel. ----------------------------------------------- 

 ------ Com a aquisição da viatura pretende-se, sumariamente, atingir os seguintes objetivos: 

 ------  - Transportar os utentes do Centro de Convívio de Parises quando não têm meios de 

transporte próprios, para benefício das atividades ocupacionais que aí serão promovidas e 

para acesso aos balneários para os cuidados básicos de higiene; -------------------------------------- 

 ------  - Dotar a equipa que presta os serviços de apoio domiciliário de uma viatura que lhes 

permita transportar as refeições e o material de limpeza necessário à prestação dos referidos 

serviços; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------  - Ter um equipamento de apoio à comunidade, que sirva os objetivos que se visam 

prosseguir com o Centro de Convívio e as necessidades de mobilidade que surjam no 

território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ Neste sentido, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ 1) Aprovar o projeto de aquisição do referido equipamento de transporte para apoio 

ao funcionamento do Centro de Convívio de Parises, para efeitos de apresentação de 

candidatura ao PRODER, na sua medida 3.2.2, que visa apoiar a criação de novos serviços de 

apoio à população rural ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------ 2) Ratificar o contrato de parceria estabelecido, entre a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel (entidade gestora) e a Instituição de Solidariedade Social da Serra do 

Caldeirão (entidade parceira), o qual serve de base a este projeto, dando continuidade a 

parceria existente, a bem do estar das populações do território serrano do concelho; ------------ 

 ------ 3) Dotar o orçamento municipal de 2013 (neste momento em elaboração) da verba 

necessária para o desenvolvimento deste projeto.” ------------------------------------------------------ 

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

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EPIS – EMPRESÁRIOS PELA 

INCLUSÃO SOCIAL:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte 

proposta acompanhada do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Associação EPIS – 

Empresários pela Inclusão Social. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EPIS- Empresários pela 

Inclusão Social ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROPOSTAS 
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 -------- A Associação EPIS – Empresários pela Inclusão social foi criada em 2006 com o 

objetivo de juntar empresários que em comum pudessem contribuir para uma maior inclusão 

social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O grupo fundador decidiu focar a sua ação na área da Educação, nomeadamente no 

combate ao insucesso e ao abandono escolar. Entre outras atividades tem vindo a 

desenvolver com vários municípios uma “Rede de Mediadores de capacitação para o 

sucesso escolar”; nesse sentido endereçaram convite para aderir a esta rede, o Município de 

S. Brás e o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. No final do ano letivo passado 

houve uma visita e reunião conjunta entre representantes da EPIS, Município e Agrupamento 

onde se verificou a pertinência deste tipo de intervenção para o nosso concelho e 

comunidade escolar, tendo todas as partes intervenientes manifestado a vontade de vir a 

realizar candidatura de projeto nesse sentido. -------------------------------------------------------------- 

 -------- A Rede de Mediadores de capacitação para o sucesso escolar, é focada em alunos que 

frequentam o 3º ciclo do ensino básico (escolaridade de secundário) incluindo na sua 

abordagem uma metodologia com duas partes fundamentais, (1) um sistema de sinalização 

de jovens com fatores de risco em termos de sucesso escolar, organizados em 4 grupos - 

aluno – família – escola e território e (2) um portefólio de métodos de capacitação 

específicos para cada uma destas categorias, que possibilitam a construção de planos 

individuais de acompanhamento em proximidade e em continuidade. Este projeto tem a 

duração de 3 anos letivos com inicio em 2012/2013 e términus no ano letivo de 2014/2015. 

Para o agrupamento de Escolas concelhio foram diagnosticados num universo de 600 alunos 

que enquadram o perfil cerca de 70 alunos para serem beneficiários do Projeto EPIS. No 

projeto do agrupamento foram apontadas 3 causas para o enquadramento de alunos: --------- 

 -------- 1. Os que não querem estudar e não se interessam pela escola tendo um passado e 

um presente cuja envolvência familiar e social são desajustados; -------------------------------------- 

 -------- 2. Os que querem estudar, mas não conseguem obter resultados positivos; --------------- 

 -------- 3. Aqueles que, embora se sintam bem no ambiente escolar, não querem participar 

nas atividades curriculares. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A metodologia EPIS para a prevenção e combate ao insucesso escolar assenta em 

ideias chave que se consideram fundamentais para o sucesso escolar com as quais o 

agrupamento e o município se identificam tais como: ---------------------------------------------------- 

 --------  - Educar articulando com os recursos familiares e sociais (escola comunidade) com os 
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processos de desenvolvimento psicológico e de aprendizagem; ---------------------------------------- 

 --------  - Educar partindo da aquisição de competências específicas, curriculares e 

transversais, competências sociais, entre outras; ---------------------------------------------------------- 

 --------  - As metodologias assentam na avaliação e intervenção, a partir de evidências 

científicas, técnicas e periciais; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - A metodologia de avaliação e intervenção é constituída por roteiros bem 

identificados de procedimentos, bem como indicadores de input e output; -------------------------- 

 --------  - A metodologia de avaliação e intervenção inclui a transferência de tecnologias e 

competências para diferentes atores no “teatro” de educação, em cascata. ------------------------ 

 -------- A metodologia EPIS inclui: ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Instrumentos padronizados de avaliação e sinalização; -------------------------------------- 

 --------  - Técnicas de intervenção individuais, centradas no aluno, com indicadores de 

eficácia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Formação intensiva de mediadores, manuais técnicos e supervisão no terreno; ------- 

 --------  - Transferência de conhecimentos e competências para diretores de turma, 

professores, famílias e assistentes operacionais, através de workshops: ----------------------------- 

 --------  - Articulação da intervenção individual, com os recursos já disponíveis na escola e na 

comunidade em geral, com acompanhamento dos processos e percursos já em andamento. -- 

 -------- As orientações EPIS centram-se em todo o processo do aluno, tendo em conta os 

valores estratégicos que o envolvem e que o podem influenciar nas suas aprendizagens- 

comunidade escolar, apoio da família, garantia de igualdade de oportunidades, 

desenvolvimento de projetos e clubes temáticos, parcerias de cooperação com empresas e 

instituições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Deste modo, proponho a aprovação de minuta do protocolo de cooperação e 

respetiva inclusão da verba no orçamento de 2013.” ----------------------------------------------------- 

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------ “Protocolo de Cooperação ------------------------------------------- 

 -------- Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, pessoa coletiva n.º ………., com sede 

………., aqui representada pelo seu Presidente, ……………………………………., adiante designada 

como Primeira Outorgante, ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- E -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- A ASSOCIAÇÃO EPIS – EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL, pessoa coletiva n.º 507827414, 

com sede em Avenida de Visconde Valmor, 66, 6º, em Lisboa, aqui representada pelo Diretor-

Geral, o Senhor Engenheiro Diogo Simões Pereira, doravante designada como Segunda 

Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado o presente protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 1.º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------- Objeto -------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento de uma cooperação entre 

as Outorgantes com vista ao lançamento de uma rede de mediadores profissionais de 

capacitação para o sucesso escolar no concelho de São Brás de Alportel, inserida no projeto 

global da EPIS denominado “Rede de mediadores de capacitação para o sucesso escolar”. ----- 

 -------- 2 - Para a prossecução do presente protocolo poderão as Outorgantes acordar 

recorrer a outras entidades, desde que estas prossigam fins combatíveis com o objeto do 

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

 ----------------------------------------------------- Artigo 2.º ------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------- Princípios orientadores --------------------------------------------- 

 -------- Estabelecem-se como princípios orientadores da execução do protocolo: ------------------ 

 -------- a) Na fase de screenning a rede de mediadores deverá cobrir todo o universo de 

alunos do 3º Ciclo de Escolaridade do Ensino Básico da Escola ………………., condição essencial 

para se verificarem resultados quantitativos mensuráveis e relevantes nas escolas em 

questão; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Na fase da capacitação para o sucesso escolar, a rede de mediadores deverá 

garantir sempre uma cobertura de um universo de alunos selecionado em função do risco de 

insucesso ou abandono escolar no 3.º Ciclo e de acordo com os recursos disponíveis; ------------ 

 -------- c) A triagem de alunos em risco e as metodologias de capacitação para o sucesso 

escolar a serem seguidas pelos mediadores são propriedade exclusiva e da inteira 

responsabilidade da Segunda Outorgante, relativamente às quais estão reservados todos os 

direitos de autoria e de propriedade intelectual; ----------------------------------------------------------- 

 -------- d) A mecânica de proximidade inerente às metodologias de capacitação (rácios 

alunos por técnico, frequência de contacto, continuidade da relação técnico-aluno e 

estabilidade da intervenção) é um fator chave de sucesso da rede, que implica uma 

determinada alocação de recursos, a qual não deve ser comprometida. Caso venha a ser 
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comprometida por iniciativa da Primeira Outorgante, a Segunda declina a responsabilidade 

pelos resultados da metodologia, notificando-a por escrito para o efeito; --------------------------- 

 -------- e) Qualquer alteração ou inovação da metodologia deverá ser discutida e validada 

por escrito, prévia e obrigatoriamente por ambas as Outorgantes. ----------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 3.º ------------------------------------------------------ 

 ----------------------------- Direitos e Obrigações da Primeira Outorgante ------------------------------ 

 -------- 1 - No âmbito do presente protocolo, compete à Primeira Outorgante: -------------------- 

 -------- a) Atribuir à Segunda Outorgante um subsídio anual no montante de 2.500€, a ser 

pago semestralmente; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Manter em continuidade ao longo dos três ciclos anuais previstos a equipa de 

mediadores aprovada pelas Outorgantes e alocada pela Primeira; ----------------------------------- 

 -------- c) Nomear um técnico dos seus quadros, responsável pela organização e gestão local 

da rede de mediadores, dedicado a tempo inteiro e que se deve reportar à equipa da Divisão 

de Educação no que diz respeito a este projeto; ------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - A Primeira Outorgante goza dos seguintes direitos: ----------------------------------------- 

 -------- a) Contar com o apoio institucional da Segunda Outorgante na candidatura a 

eventuais apoios por entidades terceiras; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Acesso permanente a toda a informação de projeto desenvolvida no decurso da 

sua duração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 4.º  ----------------------------------------------------- 

 ----------------------------- Direitos e Obrigações da Segunda Outorgante  ----------------------------- 

 -------- 1 - Compete à Segunda Outorgante: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- a) A definição e implementação detalhada do modelo de rede de mediadores de 

capacitação para o sucesso escolar nos agrupamentos selecionados; -------------------------------- 

 -------- b) A definição e implementação detalhada do modelo e planos de formação e 

acompanhamento da rede de mediadores, com afetação a tempo parcial de um Coordenador 

Regional para o Concelho; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) A medição, validação, comunicação e divulgação dos resultados quantitativos do 

trabalho com os alunos apoiados pela rede de mediadores em todos os finais de período 

escolar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Assegurar formação nos seguintes termos: ----------------------------------------------------- 

 -------- Programa de Academia Inicial ------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Coaching Metodológico – Aluno ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Coaching Metodológico – Família -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Coaching Metodológico – Território ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Coaching Processual ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Reuniões e Formações de Projeto --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A Segunda Outorgante goza dos seguintes direitos: ----------------------------------------- 

 -------- a) Total autonomia na implementação, gestão operacional e controlo de qualidade 

das suas metodologias, incluindo, a definição do perfil e critérios de seleção dos mediadores, 

autonomia essa que exige uma validação permanente com a equipa da autarquia; -------------- 

 -------- b) Acesso a toda a informação concelhia e das escolas que se entenda necessária para 

um correto detalhe e implementação do modelo de rede de mediadores; --------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 5.º ------------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------------- Período de vigência ----------------------------------------------- 

 -------- 1 - O presente protocolo vigora por três anos letivos, produzindo os seus efeitos a 

partir da data da sua celebração e terminando no dia 30 de setembro de 2015. ------------------- 

 -------- 2 - O protocolo só será renovado se as partes manifestarem, por escrito, essa 

intenção até 30 dias antes do término do mesmo. --------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 6.º ------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------- Fases de execução ------------------------------------------------ 

 -------- A execução do protocolo será feita nas seguintes fases: ---------------------------------------- 

 -------- 1 - Início do primeiro ano: …………….. de 2012; ----------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Controlo de desempenho escolar do primeiro ano: final do ano letivo de 

2012/2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Final do primeiro ano: 30 de setembro de 2013. ---------------------------------------------- 

 -------- 4 - Início do segundo ano: 1 de outubro de 2013; ------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Controlo de desempenho escolar do segundo ano: final do ano letivo de 

2013/2014; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6 - Final do segundo ano: 30 de setembro de 2014. ---------------------------------------------- 

 -------- 7 - Início do terceiro ano: 1 de outubro de 2014; -------------------------------------------------- 

 -------- 8 - Controlo de desempenho escolar do terceiro ano: final do ano letivo de 2014/2015;  

 -------- 9 - Final do terceiro ano: 30 de setembro de 2015. ----------------------------------------------- 
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 ----------------------------------------------------- Artigo 7.º ------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------------- Resolução ------------------------------------------------------ 

 -------- O incumprimento das obrigações assumidas pelas Outorgantes no presente protocolo 

constitui fundamento para a resolução do mesmo. -------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 8.º ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------ Revisão ------------------------------------------------------- 

 -------- Quaisquer dúvidas, esclarecimentos, pormenorização ou alterações, que resultem ou 

se imponham durante a vigência do presente protocolo, serão decididas por acordo e 

constarão de documento assinado pelas Outorgantes, que se considerará como parte 

integrante do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Artigo 9.º ------------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------- Comunicações e Notificações ----------------------------------------- 

 -------- As comunicações e notificações entre as Outorgantes deverão ser efetuadas por 

escrito em suporte papel ou mediante recurso a outro suporte e meio de identificação que 

assegurem níveis pelo menos equivalentes de inteligibilidade, de durabilidade e de 

autenticidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo foi lavrado e assinado em S. Brás de Alportel, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada uma das Outorgantes.” ----------------------- 

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

solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal para assunção do compromisso 

plurianual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - MUSEU DO TRAJO / SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente uma proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, que 

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

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

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

 -------- > A cultura assume um lugar importante na estratégia do município; ----------------------- 

 -------- > A dinamização cultural da comunidade, através de um trabalho de parceria e 

proximidade com as associações faz parte da política da autarquia; ---------------------------------- 

 -------- > O Grupo dos Amigos do Museu que integra o Museu do Trajo do Algarve, 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia, tem desenvolvido um trabalho muito importante 

no desenvolvimento cultural do município  ------------------------------------------------------------------ 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2012/11/20  Página 16 

 -------- Propõe-se que seja atribuído um subsídio ao Grupo de Amigos do Museu, através da 

Santa Casa da Misericórdia, no valor de 120,00 € para que este grupo possa fazer face a 

despesas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 45,00 

(quarenta e cinco euros) conforme proposta. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---- 

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: -------------------------------- 

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

 -------- “AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – V PEDIDO ANO LETIVO 

2012/2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias 

carenciadas e por solicitação do agrupamento de escolas José Belchior Viegas através de seu 

fax de 19/11/2012 se solicita a atribuição de escalão B, a nova aluna, atribuído às famílias 

pela segurança social para efeitos de refeitório escolar e prolongamento de horário. ------------ 

 -------- > Beatriz Filipa Afonso Mendes, Sala 9 – Corotelo - Educadora Júlia.” ----------------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 

2012/2013:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta, que 

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

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

 -------- “Considerando o lançamento de uma nova medida de apoio às famílias, no passado 

ano de 2011, que consiste na atribuição de bolsas de estudo para prosseguimento de estudos 

no ensino superior a alunos, oriundos de meios socialmente mais desfavorecidos; ---------------- 

 -------- Considerando, a este respeito, o disposto Regulamento Municipal da Atribuição de 

Bolsas de Estudo para Ensino Superior do Município de São Brás de Alportel, publicado em 

Diário da República 2.ª série — N.º 17, de 24 de janeiro de 2012; ------------------------------------- 

 -------- Considerando que este Regulamento estabelece no seu artigo 4.º, que cabe à Câmara 

Municipal estabelecer o número de bolsas a conceder, anualmente, bem como os termos em 

que este apoio é concedido; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando tratar-se de uma matéria de relevante importância, a qual constitui 
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uma nova resposta social ao dispor da comunidade, num contexto cada vez mais difícil para 

as famílias, razão pela qual importa realizar mais um esforço financeiro, por parte da 

autarquia, de modo a poder auxiliar estes jovens na construção do seu futuro; -------------------- 

 -------- À semelhança do ano letivo transato, proponho o estabelecimento do número 

máximo de duas (2) novas bolsas, a conceder no ano letivo 2012/2013, para alunos a 

ingressar pela primeira vez no ensino superior; dando no entanto continuidade à atribuição 

das bolsas concedidas no ano letivo anterior, nas condições estabelecidas no capítulo IV do 

mesmo regulamento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se propõe, conforme disposto no artigo 5.º do mesmo regulamento, publicar o 

respetivo edital, para abertura de concurso para atribuição das novas bolsas de estudo.” ------ 

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º N.º 16/2012, DE MARIA HELENA GAMEIRO OURÊLO E FÁBIO B. MOREIRA – 

BARRABÉS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFINANTE COM VIA PÚBLICA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 16/2012 em que Maria 

Helena Gameiro Ourêlo e Fábio Bento Moreira, residentes na Eira de Cima, sítio dos 

Barrabés, Apartado 273, neste município, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura 

relativo à construção de muros de vedação, que pretendem levar a efeito num prédio de que 

são proprietários no referido local. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação agora 

apresentada pelo requerente de acordo com a informação da fiscalização municipal de 29 de 

outubro de 2012 e autorizar a emissão do alvará de licenciamento de obras de edificação. ---- 

 ---------- PROC.º N.º 37/2012, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 

CALÇADA – CONSTRUÇÃO DE ARRECADAÇÃO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 37/2012, em que a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, 

com sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a 

aprovação do projeto de arquitetura para a construção de uma arrecadação, que pretende 

levar a efeito junto ao novo Centro de Dia. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

devendo os projetos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, 

nos termos da informação técnica de 15 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e 

de que deve ser dado conhecimento à requerente. ------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente, Construção de Arrecadação, no terreno 

em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: ---------------------------------------------- 

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

 -------- De acordo com as classificações atribuídas pelo Plano de Urbanização da vila de São 

Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de janeiro e, publicado em Diário da 

República de 13 de fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 1852/2009 publicado na 

2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de janeiro, o local da pretensão enquadra-se 

em: ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Zona de Expansão de Média Densidade. -------------------------------------------------------- 

 -------- O prédio em causa é abrangido pelo artigo 29º e 31º do Plano de Urbanização da vila 

de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 20/2003 de 9 de janeiro e, publicado em Diário da 

REQUERIMENTOS 
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República de 13 de fevereiro de 2003, I série, alterada por aviso n.º 1852/2009 publicado na 

2ª Série do Diário da República, n.º 13 de 20 de janeiro. ------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se na Calçada é composto por prédio rústico 

– terra de cultura com árvores, com área total de 1200,0m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 12980/20000728 com o n.º 15640 a matriz rústica. ---------------------- 

 -------- 2 - A requerente pretende “proceder à construção de uma arrecadação para efeitos 

de armazenamento de materiais e apoio às obras de construção que decorrem dentro do 

mesmo pólo”, sendo que a arrecadação tem aproximadamente 140,0m2. -------------------------- 

 -------- 3 - A pretensão insere-se em Zonas de Expansão e de acordo com ponto n.º 1 do 

artigo 29 do Plano de Urbanização de São Brás de Alportel “é admissível a instalação de 

outras funções, tais como comércio, serviços, turismo, equipamento, sujeitando-se aos 

indicadores do artigo n.º 31 uma vez que o prédio localiza-se em Zona de Expansão de média 

densidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Tendo em conta o ponto anterior verifica-se que a pretensão cumpre os dispostos 

legais definidos pelos artigos 29º e 31º do Plano de Urbanização da vila de São Brás de 

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

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º555/99, 

de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º26/2010, de 30 de março, deve a 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projeto de especialidades. É quanto nos cumpre 

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

 ---------- PROC.º N.º 64/2010, DE FLORÊNCIO DOS SANTOS GUERREIRO E OUTRA – 

MACHADOS – CONSTRUÇÃO DE MORADIA E PISCINA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 64/2010, em que Florêncio dos Santos Guerreiro, residente 

no sítio da Arjona, freguesia de Estoi, município de Faro, solicita a aprovação de alterações 

ao projeto já licenciado, relativo à construção de uma moradia e piscina, num prédio 

localizado no sítio dos Machados, neste município. A 5 de novembro corrente deu entrada 

nesta autarquia um pedido de averbamento do presente processo para o nome de 

Construtora Algarvia do Sotavento, Lda. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 
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devendo os projetos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, 

nos termos da informação técnica de 13 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e 

de que deve ser dado conhecimento ao requerente e à atual proprietária do prédio.------------ 

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

 -------- “Do requerente deu entrada nestes serviços no dia 23 de outubro de 2012, um pedido 

de alteração ao projeto licenciado n.º 64/10 com termo de alvará de obras no dia 12 de abril 

de 2014 no nome de Florêncio dos Santos Guerreiro que entretanto já foi efetuado um 

pedido de averbamento para Construtora Algarvia do Sotavento, Lda. ------------------------------- 

 -------- Analisado o projeto de alterações, informa-se: ---------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Das alterações ao projeto licenciado salienta-se: --------------------------------------------- 

 -------- a) A relocalização da edificação e piscina, de modo a ficarem orientadas para Sul; ------ 

 -------- b) Foi projetada uma nova distribuição interior da edificação; -------------------------------- 

 -------- c) Foi reduzida a área de construção em 3,87m2; ------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Na sequência do ponto anterior estes serviços informam que as alterações ao 

projeto inicial não contrariam os dispostos legais definidos pelo ponto n.º 2 do artigo 53º, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Mais se informa que a implantação do edifício se insere na totalidade em espaço 

urbanizável a reestruturar uma vez que foi cumprida o afastamento pedido no ponto n.º 6 da 

informação técnica de 10 de março de 2011. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Verifica-se que a pretensão mantém os pressupostos apresentados pelo 

Regulamento Geral de Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições 

interiores e espaços livres adjacentes; ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 5 - O projeto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º 163/06, de 8 de 

agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades. ---------------------------- 

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16 de dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março, deve o 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projeto de especialidades. É quanto nos cumpre 

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

REQUERIMENTOS 
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 ---------- PROC.º N.º 78/2007, DE PEDRO MIGUEL DA CRUZ CAVACO – CAMPINA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR (ALTERAÇÕES AO PROCESSO):- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 78/2007 em que Pedro Miguel da Cruz 

Cavaco, residente na Urbanização da Fonte da Pedra, Lote 7, nesta Vila, solicita a aprovação 

de alterações ao projeto de construção de uma moradia unifamiliar já licenciada, que 

pretende levar a efeito num prédio de que é proprietário no sítio da Campina, neste 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

devendo os projetos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, 

nos termos da informação técnica de 13 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e 

de que deve ser dado conhecimento ao requerente. ----------------------------------------------------- 

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

 -------- “O requerente, vem requerer a aprovação de alterações do projeto de construção de 

uma moradia unifamiliar já licenciada. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Trata-se de uma construção em curso licenciada em espaço rural, ao abrigo das 

chamadas “razões ponderosas” regime em vigor até à data. ------------------------------------------- 

 -------- Assim e deste modo a mesma deverá cumprir todos os princípios legais da atribuição 

das “Razões ponderosas em que a área de construção será 200m2, cércea máxima de 6,5m, e 

não regendo pelas condições previstas no artigo 23º E do presente diploma em vigor. ---------- 

 -------- No âmbito do ponto anterior e analisado as presentes alterações, estes serviços 

informam que a implantação apresentada, nada têm com a anteriormente apresenta, a nível 

de ordenamento e planeamento do território a presente enquadra-se melhor tanto a nível de 

afastamentos da propriedade confinante bem como a inserção planimétrica. --------------------- 

 -------- Analisada a pretensão, estes serviços não vêem inconvenientes de ordem técnica e 

com base na informação jurídica (folhas 336 - 337 do presente processo), propõe-se a 

aprovação do presente projeto de arquitetura e atendendo que foi justificado em memória 

descritiva o porquê das presentes alterações. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais se informa que a pretensão carece de especialidades no prazo de 6 meses. -------- 

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

Superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS, NA RUA 

EVARISTO DE SOUSA GAGO:- Presente um requerimento da Igreja Evangélica Assembleia 

de Deus Missão Transcultural, com sede na Rua José Coelho Júnior, lote 2, Urb. do Portão 

c/v, no município de Loulé, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado 

se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação da igreja na Rua 

Evaristo de Sousa Gago, n.º 27, nesta Vila. ------------------------------------------------------------------ 

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

localização, não existem inconvenientes na instalação de uma igreja, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. --------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2012/11/20  Página 24 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – LAR DE IDOSOS – POPH 

– ANULAÇÃO DE CANDIDATURA:- Presente o ofício n.º 119/2012, de 8 de novembro 

corrente, remetido pela Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na 

Praceta da Misericórdia, n.º 20, na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar que se considere 

sem efeito o protocolo celebrado entre a autarquia e a instituição para a comparticipação na 

construção do novo lar. Este pedido decorre da direção daquela instituição ter deliberado a 

anulação do referido concurso em virtude dos valores envolvidos se mostrarem 

incomportáveis para a instituição. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, rescindir o protocolo celebrado com 

a Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel assinado em 25 de janeiro de 2011. 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente uma comunicação, de 15 de novembro corrente, remetida pela Igreja 

Paroquial de São Brás de Alportel, a solicitar a atribuição de um subsídio para apoiar as 

despesas de restauro de um edifício da paróquia que irá servir para salas de catequese e 

para sede do Agrupamento de Escuteiros. ------------------------------------------------------------------- 

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

€ 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a efetuar até 31 de dezembro de 2012. Remeta-se 

cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- COMPARTICIPAÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO DE CASA NO BAIRRO GRAÇAS A DEUS – 

JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 318/12, de 12 de 

novembro corrente, remetido pela Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, a solicitar 

que lhe seja disponibilizada a verba atribuída pela Câmara Municipal para requalificação da 

casa n.º 9 do Bairro Graças a Deus. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 10.000,00 (dez mil euros) a efetuar até 31 de dezembro de 2012. Remeta-se cópia à 

Secção da Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CONTRATOS DE COMODATO PARA O DESENVOLVIMETNO DO PLANO DE AÇÃO 

“LARA”, NO ÂMBITO DO CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro, apresentou ao executivo as minutas dos contratos de comodato a 

celebrar com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel e com a Instituição Social de Solidariedade Social 

DELIBERAÇÕES 
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da Serra do Caldeirão. Informou que os contratos de comodato a celebrar com as 

instituições derivam do CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social que está a ser 

desenvolvido para intervenção social no território de S. Brás de Alportel na sequência do 

incêndio ocorrido no passado mês de julho. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos contratos 

de comodato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação prestada pelo 

Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a informar que os ocupantes dos fogos números 10, 

68 e 94 do Bairro Social de 102 fogos e a ocupante do número 12 da Rua Vitorino Passos 

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

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

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ------------------------------------------------------ 

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei n.º 169/99, de 18 

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

apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 06 a 19 de novembro 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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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente 

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 4402 a 

4411, de 4414 a 4446, de 4448 a 4480, de 4483 a 4519, de 4523 a 4567, de 4569 a 4594, 

4606, de 4624 a 4639 no valor de € 249.128,20; ----------------------------------------------------------- 

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

executivo em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 

4378 a 4401, de 4612 a 4617, 4623, no valor de € 41.941,00; ------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4412 a 4413, 

4447, de 4481 a 4482, de 4520 a 4522, 4568, de 4595 a 4605, de 4607 a 4611, de 4618 a 

4622, de 4640 a 4657, no valor de € 67.628,14. ------------------------------------------------------------ 
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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 17 horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


