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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 6/2013 

 

da reunião ordinária de 12 de março de 2013 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de Sousa 

Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ---- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. -------------------------------------------------- 

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------- 

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da ata da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais.------------------------------------ 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 48, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.146.346,21€ dos 

quais 1.143.495,30€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.850,91€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

o período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual 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 ser analisado no decorrer desta 

reunião o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: ----------------- 

 --------  – Projeto de Construção de Espaço Multiusos no Bairro Social João Rosa Beatriz - 

Ratificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto 

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do 

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

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

 -------- “AUXILIOS ECONOMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – XI 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 fax 

de 27/02/2013 solicita a atribuição de escalão B (para senhas de refeitório) a aluno com 

mudança de situação familiar, do seguinte aluno: --------------------------------------------------------- 

 -------- Lara Estevão Carvalho, Edc. Vanda Baptista - Escalão B.” -------------------------------------- 

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

Remeta-se cópia ao Setor de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------------- 

 -------- PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSOS NO BAIRRO SOCIAL JOÃO ROSA 

BEATRIZ - RATIFICAÇÃO:- Presente uma proposta da Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, que 

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

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

 -------- “Projeto De Construção De Espaço Multiusos No Bairro Social João Rosa Beatriz ------ 

 -------- Na continuidade do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, tendo por objetivo a promoção da inclusão social da comunidade e o combate à 

pobreza e à exclusão, pretende a autarquia criar uma nova infraestrutura de apoio à 

intervenção social, localizada em espaço adjacente ao Bairro Social João Rosa Beatriz, por ser 

este um espaço de grande concentração populacional onde naturalmente se agudiza a 

ocorrência de problemáticas sociais. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Disponibilizar à comunidade residente do Bairro Social João Rosa Beatriz e áreas 

limítrofes, que constituem a área nascente da periferia da Vila de São Brás de Alportel, um 

espaço multiusos e multifunções, que promova a inclusão social desta comunidade, a 

dinâmica comunitária e a proximidade entre gerações, é o objetivo primordial deste projeto. 

A concretização deste projeto permitirá a realização de uma diversidade de ações e 

atividades, nas mais diversas áreas, e a disponibilização de uma diversidade de serviços e de 

apoios, que contribuirão, para a inclusão social dos moradores do bairro, valorizando a sua 

autoestima, trabalhando as suas competências, aproximando-os da restante comunidade 

onde estão inseridos a aproximando também as próprias gerações que coabitam no bairro.--- 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2013/03/12  Página 8 

 -------- A criação deste novo espaço servirá igualmente para apoiar a execução de um projeto 

de maior importância para a construção de uma comunidade mais inclusiva, nomeadamente 

o projeto “Linka-te”, no Âmbito do Programa Escolhas, que está a ser desenvolvido por um 

consórcio que integra a Câmara Municipal, a Associação IN LOCO, a Sociedade Recreativa 1.º 

de Janeiro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e o Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, dirigido aos jovens provenientes de meios socialmente mais desfavorecidos. - 

 -------- Este projeto é alvo de uma candidatura PRODER, na sua medida 3.2.2, que visa apoiar 

a criação de novos serviços de apoio à população rural, a ser promovida pela Câmara 

Municipal, em parceria com o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1) Ratificar o projeto de construção do Espaço Multiusos, com um valor base de 

51.000,00 euros acrescido de IVA, 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.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o projeto de construção do 

espaço multiusos, para efeitos de apresentação de candidatura ao PRODER. ---------------------- 
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 ---------- PROCº Nº 6/2013, DE CRISTOPHER JOHNSON E ELIZABETH IRENE JOHNSON – 

FONTE DA MURTA – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

MORADIA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 6/2013, 

em que Cristopher Johnson e Elizabeth Irene Johnson, residentes no Reino Unido, solicitam 

informação prévia para alteração e ampliação de prédio existente, que pretendem levar a 

efeito num prédio que possuem no sítio da Fonte da Murta, neste município. --------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão, devendo os 

requerentes respeitar as indicações constantes na informação técnica de 07 de março de 

2013, que abaixo se transcreve e que se envia para conhecimento dos requerentes. ------------ 

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

 -------- “Relativamente ao Pedido de Informação Prévia para Alteração e Ampliação de 

Prédio Existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------- 

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

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Diretor Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua atual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série, a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

nº 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série, de 22 de maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Trespassado a Poente por Lina de AT 15Kva; ----------------------------------------------------- 

 -------- Confina a Norte com Via Não Classificada. -------------------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: -------------------------- 

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

 -------- 1 - O prédio em questão localiza-se na Fonte da Murta, é constituído por prédio misto 

com área coberta de 282,9m2 e área descoberta de 9524,1m2, composto por 1 casa de 

habitação de rés-do-chão e logradouro, uma casa térrea e alpendre, confrontando-se a Norte 

e Poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 18318/20121107 e inscrito sob o artigo urbanos nº 3529, 8386 e rústicos nº 16229, 24078.  

 -------- 2 - O requerente pretende ampliar a área da edificação para 294,70m2, construindo 

um quarto e casa de banho e também uma pequena cave com destino a arrumos para 

utensílios de jardinagem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3 - Relativamente a ampliação e a alteração deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-

E do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: --------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso coletivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras atividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das atividades e realizações humanas. --------- 

 -------- 3.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a proteção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem rural;  

 -------- b) Verifica-se que o requerente mantém o número de pisos pré-existente que neste 

caso é um (rés do chão); ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Adotar ou criar infra -estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infra -estruturas; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) O total edificado que pretende é de 294,70m2 o que não excede os 300,0m2. ---------- 

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente. Salienta-se 

no entanto para que o requerente satisfaça as condições pontos n.º 3 da presente 
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informação e que indique os limites dos vários artigos (2 urbanos e 2 rústicos) do prédio em 

questão aquando da entrega do processo de licenciamento. É quanto nos cumpre informar e 

colocar à Consideração Superior.” ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE SALÃO DE CABELEIREIRO E 

ESTETICISTA, NA RUA DR. EVARISTO SOUSA GAGO:- Presente um requerimento de Celma 

das Neves dos Santos Tomé, residente no sítio dos Machados, n.º 106, neste município, na 

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

existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de salão de cabeleireiro e esteticista, na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, 

n.º 26 r/ch., nesta vila. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

estabelecimento de salão de cabeleireiro e esteticista, no local pretendido. Remeta-se cópia 

da informação técnica à requerente. -------------------------------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2013/03/12  Página 13 

 -------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO RELATIVA À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS COBERTAS:- Presente uma informação do Diretor de Departamento Técnico 

Municipal, acompanhada do 2º auto de vistoria realizada no passado dia 01 de março de 

2013, propondo a libertação de um valor adicional de 15% das garantias bancárias, no 

montante de € 38.476,38, referentes à empreitada de construção das Piscinas Municipais 

Cobertas pela Firma Mota-Engil S.A., com sede em Linda-a-Velha, a favor desta autarquia, 

atendendo a que o empreiteiro está a proceder à resolução dos problemas registados na 

vistoria técnica de 18 de dezembro de 2012.---------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a devolução dos valores 

retidos conforme auto de vistoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Saiu da sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro pelo facto de ser membro do júri 

do concurso da “Circular Norte – Fase 3.1”. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- APROVAÇÃO DA LISTA DE ERROS E OMISSÕES DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO 

DA “ CIRCULAR NORTE – FASE 3.1”:- Presente a ata do júri, de 08 de março de 2013, do 

procedimento mencionado em epígrafe, a solicitar a aprovação por parte do órgão executivo 

da lista de erros e omissões e autorização para prorrogar o prazo de apresentação de 

propostas até ao dia 2 de abril. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a lista de erros e omissões 

e a prorrogação do prazo proposto. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Reentrou na sala o Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro para debater os assuntos 

seguintes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – 4º E 5º PEDIDOS DE PAGAMENTO DO PROJETO 

DE “CENTRO DE DIA”:- Presente o ofício n.º 21/2013, de 4 de março de 2013, 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 enviar os elementos relativos ao 4º e 5º pedido de 

pagamento, no âmbito do Protocolo celebrado com a autarquia para a construção do novo 

Centro de Dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor 

remanescente para o ano 2013, no montante de € 12.406,82, a transferir no prazo de 60 

dias. Remeta-se cópia à secção de contabilidade. ---------------------------------------------------------- 

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

ACOMPANHAMENTO/PROGRAMA RAMPA:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Auditoria e de 

Acompanhamento/Programa RAMPA (Procedimento Ajuste Direto). ------------------------------ 

 -------- No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 66-

B/2012, de 31 de dezembro de 2012, adiante designado OE 2013, prevê no seu artigo 75º 

“Contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a 

celebrar-se ou renovar-se a partir de 1 de janeiro de 2013, celebrados com as entidades a 

que se aplica a Lei nº 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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 

2013) são nulos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Acompanhamento/Programa RAMPA, no Âmbito da Candidatura Ações de Investigação, 

Sensibilização e Promoção de Boas Práticas. ---------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 12.000,00 mais IVA. ---------------------------------------------------- 

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

Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com os artigos 

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

 -------- d) Identificação da contraparte: ProAsolutions.pt - Arquitetura, Gestão de 

Acessibilidade e Mobilidade, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os 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 aplicável. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Autorização Prévia: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 
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aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicitação: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão do parecer prévio 

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, para a abertura da referida prestação de serviços. ------------------------------------------ 

 -------- À consideração superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ÁGUA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA:- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais de água 

executados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes nos sítios do Cerro do 

Alportel, Mealhas e Tesoureiro num total de € 700,09 (setecentos euros e nove cêntimos). --- 

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

os à cobrança voluntária nos meses de março e abril de 2013. ----------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS DO MUNICÍPIO 

NA EMPRESA GLOBALGARVE:- Presente o ofício n.º 5, de 28 de fevereiro último, remetido 

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

unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no passado dia 27 de fevereiro de 2013 

autorizar a alienação das participações sociais que o município detém na empresa 

Globalgarve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS – 

TGR:- Presente o ofício n.º 3, de 28 de fevereiro último, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel, informando que foi deliberado, por maioria, com uma 

abstenção, na sua sessão ordinária realizada no passado dia 27 de fevereiro de 2013, 

aprovar a implementação da taxa de gestão de resíduos conforme proposto pela Câmara 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Secção 

DELIBERAÇÕES 
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Administrativa de Águas e Saneamento e implementar a taxa com efeitos a 1 de abril de 

2013. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - ATUALIZAÇÃO DO COEFICIENTE (PI) DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício 

n.º 4, de 28 de fevereiro último, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, 

informando que foi deliberado, por unanimidade, na sua sessão ordinária realizada no 

passado dia 27 de fevereiro de 2013, aprovar a proposta de atualização do coeficiente PI do 

regulamento municipal de urbanização e edificação de S. Brás de Alportel. ------------------------ 

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

publicitar na II série do Diário da Republica e no sítio da autarquia para conhecimento geral. - 

 -------- RELATÓRIO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou o relatório anual de atividades 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de S. Brás de Alportel, relativamente ao ano 

2012. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Presente uma 

comunicação, de 07 de março corrente, remetida pela Paróquia de São Brás de Alportel, a 

solicitar a atribuição de um subsídio no valor de € 2.000,00 para apoiar as despesas de 

restauro da Capela de São Romão. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 2.000,00 (dois mil euros) a efetuar no prazo de 60 dias. Remeta-se à Secção da 

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

 -------- 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 26 de fevereiro a 11 de março em curso, no uso das 

delegações tácitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o 

restante executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não 

vêm relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 513, 515 a 

542, 544, 546 a 547, 558, 561 a 562, 565, 569, 592, 595, 600 a 614, 616 no valor de € 

20.208,37;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

487 a 511, 548 a 554, 570 a 591, no valor de € 75.205,42; ----------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 512, 514, 543, 

545, 555 a 557, 559 a 560, 563 a 564, 566 a 568, 593 a 594, 596 a 599, 615, 617 a 627, no 

valor de € 53.447,04. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


