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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 12/2013 

 

da reunião ordinária de 04 de junho de 2013 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira 

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

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, ausente por motivo de faltas 

por paternidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 105, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.534.916,17€ dos 

quais 1.532.178,79€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.688,99€ em numerário e 48,39€ 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 usou da palavra o munícipe 

João José Dias Viegas, residente na Rua António Viegas Calçada, n.º 8 – 1º andar, na Vila de 

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

 -------- O Senhor João Viegas informou o executivo que está presente na reunião para 

solicitar o arranjo do caminho que vai do Fonte da Tareja até à Ribeira, pois o mesmo está 

em muito más condições, o que dificulta bastante o acesso. -------------------------------------------- 

 -------- Relembrou também que nesse local, aquando do grande incêndio ocorrido no ano 

anterior, foi tapada uma linha de água com a grande máquina de arrasto, devendo esta 

situação ser reposta, pois na altura das chuvas a água não tem por onde passar e alaga os 

terrenos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente anotou a localização exata das situações apresentadas e 

agradeceu ao Senhor João Viegas o facto de as ter comunicado ao executivo, informando-o 

que as iria tentar solucionar assim que fosse possível.----------------------------------------------------  

 

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: -------- 

 --------  – Contrato de Doação de 4 Casas Pré-fabricadas; ------------------------------------------------ 

 --------  – Estágio Curricular – Escola Pinheiro e Rosa; ----------------------------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer - Contratação de Seguros do Município de São Brás de Alportel – 

36 Meses (Período de 01/01/2014 a 31/12/2016); -------------------------------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Aluguer de Sanitários para a Feira da Serra; ------------------------- 

 --------  – Aquisição de Viatura para recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – Início de 

procedimento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Transferência da Conta Solidária “Renascer das Cinzas” para o CCD – beneficiário 

João de Sousa Martins; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – 6ª Alteração ao Orçamento de 2013; ------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes apresentou ao restante executivo uma comunicação, 

que abaixo se transcreve, a demonstrar a sua indignação relativamente a algumas situações 

que têm ocorrido: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Não tendo sido eleito nas eleições autárquicas de 2009, acabei por assumir funções 

de vereador em representação do Partido Social Democrata em consequência da demissão, 

no final de Novembro de 2012, do Dr. João Moura. ------------------------------------------------------- 

 -------- Na C.M.S.B.A., como na maioria das Câmaras do país, não é costume atribuir 

pelouros executivos aos representantes dos Partidos eleitoralmente minoritários. O que não 

é de estranhar, nem, quanto a mim, de censurar! ---------------------------------------------------------- 

 -------- No entanto, os vereadores sem pelouros atribuídos, não deixam de integrar jurídica e 

politicamente o Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A C.M.S.B.A. tem dois vereadores sem pelouros atribuídos. ------------------------------------ 

 -------- Porém, desde que assumi funções efetivas, a existência do vereador sem pelouros 

Tomás Nunes – e só deste – foi ignorada por diversas vezes. As que mais se destacam foram, 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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em Fevereiro passado, a assinatura do contrato para a reconstrução dos edifícios danificados 

pelo incêndio de Julho de 2012, de que fui informado ao mesmo tempo do que outros 

milhões de portugueses pelo Telejornal da RTP1. Aquando da visita de uma delegação da 

C.M.S.B.A. à Bolsa de Turismo de Lisboa, fui informado pelo facebook; na Páscoa, aquando 

da preparação do programa da TVI “Somos Portugal”, fiquei a saber dos repastos de 

preparação, por algumas fontes bem informadas, cuja identidade não tenho que revelar. O 

sítio eletrónico da C.M.S.B.A. continua desatualizado no que à composição da C.M.S.B.A. 

respeita, pois o meu nome, decorridos seis meses, continua a não constar! ------------------------- 

 -------- No passado dia 1 de Junho, no concerto comemorativo do Dia do Concelho, aquando 

da chamada ao palco do elenco camarário, a minha existência enquanto vereador foi 

solenemente ignorada. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mais do que uma desconsideração pessoal (o que para mim nem de sobremaneira 

relevante), é um desrespeito político. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Estamos em ano eleitoral e, como não cheguei agora à política, sei muito bem que, de 

Norte a Sul, cada evento, cada acontecimento é transformado numa ação de promoção dos 

candidatos e dos recandidatos. Mas não pode valer tudo! ----------------------------------------------- 

 -------- Nas próximas eleições autárquicas, eu não serei candidato a nada, portanto não me 

quero promover à custa de eventos públicos! --------------------------------------------------------------- 

 -------- Para terminar, quero que a composição da C.M.S.B.A. no respetivo sítio eletrónico, 

seja devidamente atualizada de imediato; quero que me seja emitido um cartão de 

identificação como vereador a que tenho, legalmente direito e quero saber qual o estatuto 

do vereador sem pelouros na C.M.S.B.A.” -------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente lamentou as situações ocorridas e solicitou de imediato aos 

serviços para procederem à atualização do site da Câmara Municipal, bem como à emissão 

do cartão de identificação. --------------------------------------------------------------------------------------- 



     

 

Reunião de 2013/06/04  Página 7 

 -------- 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Foi presente uma proposta do Presidente 

da Câmara, relativa à sexta alteração orçamental para dois mil e treze, que a seguir se 

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 6/2013 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- Outras despesas correntes na Área Técnica Municipal. ----------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de três mil euros, se pode recorrer as verbas 

inscritas excedentariamente nalgumas rúbricas 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 sexta 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 treze. Remeta-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. --------------------- 

 -------- 2.ª REVISÃO ORÇAMENTAL:- Presente em proposta, a segunda revisão orçamental 

para o ano económico de 2013, a qual importa, para o ano 2013, o montante de € 5.644,00 

(cinco mil seiscentos e quarenta e quatro euros) e o montante de € 31.755,00 (trinta e um 

mil setecentos e cinquenta e cinco euros) para os dois anos seguintes: ------------------------------ 

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

 -------- “No corrente ano económico sentiu-se a necessidade de recorrer a esta revisão 

orçamental - a 2.ª do ano, devido a: --------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Face à oportunidade publicada pelo Programa Operacional Valorização do 

Território – POVT – para apresentação de candidatura no âmbito da tipologia de intervenção 

“Prevenção e Gestão de Riscos” do Eixo II – Sistemas Ambientais e de Prevenção, Gestão e 

Monitorização de Riscos, para a aquisição de equipamentos de proteção individual para 

PROPOSTAS 
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combate a incêndios em espaços naturais.  ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Neste sentido, a CI-AMAL apresentou uma candidatura para o projeto supra referido, 

com as seguintes condições: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Financiamento do Fundo de Coesão – 85% - €230.001,64; ------------------------------------- 

 -------- Contrapartida Nacional a cargo da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) – 

7,5% - €20.294,26; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Contrapartida Nacional a cargo da CI-AMAL – 7,5% - €20.294,26. --------------------------- 

 -------- Sendo que a comparticipação nacional a cargo da CI-AMAL será suportada pelos 16 

municípios do Algarve, repartida de forma igual, pelo valor estimado de € 1.268,39, e no 

seguimento da reunião de 6 de maio do Conselho Executivo da AMAL, surge a necessidade de 

incluir este projeto no Orçamento e Grandes Opções do Plano desta Câmara. --------------------- 

 -------- Assim sendo, foi criado o projeto “Transferência CI-AMAL - POVT – Aquisição de 

Equipamento de Proteção Individual para Combate a Incêndio em Espaços Naturais” no 

âmbito da Proteção Civil e Luta Contra Incêndios.  --------------------------------------------------------- 

 --------  - Tendo em consideração o convite de parceria com a IN-Loco para o Projeto “Dear 

Student”, verificou-se a necessidade de criar um novo projeto no Orçamento e Grandes 

Opções, para a sua integração, criando as ações necessárias para fazer face às despesas 

inerentes à dinamização do projeto. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este, é um projeto de financiamento direto da União Europeia, a 75%, para 

autoridades Locais e Atores Não Estatais, sob a Linha de Financiamento 21.03.02 Reference: 

EuropeAid/131143/C/ACT/Multi“DEAR STUDENT: STrengthened and sustainable 

Development in Educative centers and Network of local sTakeholders through DEAR 

(Desenvolvimento reforçado e sustentável nos centros educativos e rede de partes 

interessadas locais) ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O projeto vai ser implementado em 6 países (Bulgária, Croácia, Itália, Portugal, 

Roménia e Espanha). Dele farão parte 14 parceiros – que compõem uma experiência variada 

de (AL) Autoridades Locais Europeias e Atores Não Estatais (ANE) com experiência em 

atividades de Educação para o Desenvolvimento e Sensibilização em cooperação com 

sistemas educacionais e organizações. ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Verificou-se também a necessidade de reforçar e reprogramar o Projeto “Execução 

das Obras do Terminal Rodoviário e Área Envolvente – Parque da Vila”, no qual se enquadra 
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a empreitada de Requalificação do Parque da Vila e a reprogramação do Projeto “Obras de 

Renovação Urbana e Projetos Inerentes” onde está prevista a empreitada “Renovação da 

Praça da Republica”, ambas no âmbito do Programa do Ordenamento do Território. As 

alterações propostas visam o reforço de verba no ano 2013 e a abertura de rubricas e reforço 

para o ano de 2014, de acordo com os valores estimados das obras e seus cronogramas 

financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2013, modificado aquando da 

1ª revisão orçamental, em relação aos montantes totais das receitas e despesas, não 

apresentam qualquer alteração. O reforço de dotações na despesa, no montante de cinco 

mil, seiscentos e quarenta e quatro euros, é compensado pelas dotações excedentárias em 

outras rubricas orçamentais. Assim sendo, fica estabelecido, em relação à gestão corrente: --- 

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

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

CLASSIFICAÇÃO DAS 

RECEITAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2012   691.034,91 5,27 

Correntes 9.080.111,00 73,09 9.080.111,00 69,24 

Capital 3.343.089,000 26,91 3.343.089,00 25,49 

Somas 12.423.200,00 100,00 13.114.234,91 100,00 

 -------- DESPESAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

DESPESAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 

% APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 

% 

Correntes 8.951.875,00 72,06 8.951.875,00 68,26 

Capital 3.471.325,00 27,94 4.162.359,91 31,74 

Somas 12.423.200,00 100,00 13.114.234,91 100,00 

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

respetivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

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

a 2.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2013.” --------------------------------------------- 

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

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

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

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

de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA OS MUNICÍPIOS - ANO DE 2014:- Pelo Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, foi apresentada a seguinte proposta: --------------------------- 

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

 -------- “Transferências Financeiras para os Municípios – Ano de 2014 ----------------------------- 

 -------- António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, tendo em consideração que, a partir do ano em curso, cabe aos municípios decidir 

qual a percentagem corrente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), se a mesma for 

determinada em montante superior a 60%, para cumprimentos do disposto no nº 3 do Artigo 

25.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro, propõe: ----------------------------------------------------------- 

 -------- 1.º A fixação da percentagem de 65% das receitas do FEF, como correntes, sendo que 

as de capital serão na percentagem de 35%; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 2.º Que seja dado conhecimento à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, na 

próxima sessão ordinária deste órgão.” ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar a percentagem de 65 % das 

receitas do FEF, como correntes, para o ano 2014 e dar conhecimento da presente 

deliberação à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIA DA CONTA “RENASCER DAS CINZAS” PARA O CENTRO DE CULTURA 

E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIO JOÃO DE SOUSA MARTINS:- A Vereadora 

Dr.ª Marlene apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo Centro de 

Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás 

de Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

LARA, relativo à proposta de orçamento para aquisição de materiais para recuperação de 

anexo, pertencente ao beneficiário – João de Sousa Martins, no valor total de € 2.200,00 

(dois mil e duzentos euros). A Vereadora propôs ao executivo a transferência para o CCD do 

valor apresentado, utilizando para o efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”, criada 

para apoiar as pessoas que perderam os seus bens no incêndio ocorrido no passado mês de 
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julho. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência, no prazo 

de 60 dias, do valor de € 2.094,50 (dois mil e noventa e quatro euros e cinquenta cêntimos), 

ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel, utilizando para o efeito a Conta Solidária “Renascer da 

Cinzas”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 16/2013, DE CLÁUDIA CRISTINA BESSA ESTRELO – PERAL - PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 16/2013, em que Cláudia Cristina Bessa Estrelo, residente 

no sítio das Mealhas, Cx. Postal 612-A, neste município, solicita informação prévia para 

ampliação de prédio existente, de que é proprietária no sítio do Peral, neste município. ------- 

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

requerente respeitar as indicações constantes na informação técnica de 29 de maio de 2013, 

que abaixo se transcreve e que deve ser remetida para conhecimento da mesma. --------------- 

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

 -------- “Relativamente ao Pedido de informação prévia para 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 

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de maio de 2009 e pelas 

disposições do Decreto-Lei 73/2009, de 31 de março o imóvel localiza-se em: ---------------------- 

 -------- Espaço Área de Proteção e Valorização; ----------------------------------------------------------- 

 -------- Reserva Agrícola Nacional; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confina a Nascente e Poente com Via Não Classificada. --------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do n.º 9 do 

Decreto-Lei n.º 73/09, de 31 de março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1 - O prédio em questão localiza-se no Peral, é constituído por prédio misto com área 

coberta de 149,9m2 e área descoberta de 3.345,0m2 (área total de 3.494m2), composto por 

terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, com dependência e quintal, 

confrontando-se a Nascente e Poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 15438/20070622 e inscrito sob o artigo urbano n.º 2503 e rústico n.º 13516.  

 -------- 2 - O requerente pretende ampliar a área da edificação para 300,00m2. ------------------- 

 -------- 3 - Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer intervenção carece de consulta a CRRA – 

REQUERIMENTOS 
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Algarve, sendo que o pedido deverá ser solicitado junto daquele organismo pelo requerente. 

A Comissão Regional da Reserva Agrícola do Algarve em reunião ordinária, no dia 12 de abril 

de 2013, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à pretensão do requerente 

(ampliação até aos 300,00m2). --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 – Relativamente à ampliação e à alteração deverá cumprir o disposto do artigo 

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

 -------- 4.1 - 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. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4.2 - 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. --------- 

 -------- 4.3 - 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. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 4.4 - 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 número de pisos pré-existente neste caso é de um (rés do chão) o 

que deverá ser mantido; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Adotar ou criar infraestruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

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

públicas de infraestruturas; -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- d) O total edificado que pretende é de 300,00m2 o que não excede os 300,0m2. ---------- 

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à ampliação do edifício. Salienta-se no 

entanto que o requerente deverá satisfazer as condições pontos n.º 4 da presente 

informação aquando da entrega do processo de licenciamento. É quanto nos cumpre 

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

 -------- PROC. N.º 46/2012, DE ALAN JOHN READ MATHEWS E OUTRA – S. ROMÃO – 

CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO AUTOMÓVEL, DE UM MURO DE VEDAÇÃO E DE 

UMA CISTERNA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 46/2012, 

em que Alan John Read Mathews e Outra, residentes na cidade de Madrid, em Espanha, 

solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo à construção de uma rampa de 

acesso automóvel, de um muro de vedação e de uma cisterna, que pretendem levar a efeito 

num prédio localizado no sítio de S. Romão, 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 22 de maio de 2013, que abaixo se transcreve, 

devendo a mesma ser remetida para conhecimento dos interessados. ------------------------------ 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de uma rampa de 

acesso automóvel, muro de Vedação e Cisterna, 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 

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

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

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

 -------- Confina a Norte com Via Não Classificada e a Nascente com Caminho Municipal 

1204. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

REQUERIMENTOS 
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 -------- APRECIAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se em São Romão, é composto por prédio 

Urbano – edifício de r/chão, com garagem e quintal com área coberta de 213,0m2 e 

descoberta de 1.717,0m2 sendo a área total de 1.930,0m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 7959/19930414 e inscrito sob o artigo n.º 6845.--------------------------- 

 -------- 2 - Pretende o requerente construir uma rampa de acesso ao automóvel, uma cisterna 

e muro de vedação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - Verifica-se que a construção da rampa para acesso do automóvel será implantada 

onde está edificada a garagem. Assim sendo não se vê nenhum inconveniente à construção 

da rampa uma vez que apenas existe demolição de parte da garagem e é construída numa 

zona já impermeabilizada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Relativamente à cisterna o requerente informa que servirá para recolher as águas 

pluviais para posteriormente usar na rega de espaços verdes. ------------------------------------------ 

 -------- 5 - O muro de vedação é no interior da propriedade não confinando com caminho 

público nem com os limites da propriedade. ----------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Não se vê inconvenientes na pretensão do requerente, assim sendo no âmbito do 

n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março, aguardam-se 6 meses para apresentação de projeto de 

especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” -------------- 

 -------- PROC. N.º 33/2009, DE MARIA FÁTIMA VIEGAS HORTA LOURENÇO – CAMPINA – 

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO HABITAÇÃO COLETIVA – NOVO LICENCIAMENTO:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º  33/2009, em que Maria de Fátima 

Viegas Horta Lourenço, residente na Avenida da Liberdade, n.º 164 – 1º andar, nesta Vila, 

solicita a renovação da licença de obras de construção de um edifício de habitação coletiva e 

comércio que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio da Campina, deste 

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

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

deferir o licenciamento, nos termos da informação técnica de 29 de maio de 2013, que 

abaixo se transcreve, devendo a mesma ser remetida para conhecimento da interessada. ----- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar a entrega, no prazo de 30 dias, do 

registo da Conservatória do Registo Predial devidamente atualizado conforme informação 
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técnica de 23 de junho de 2009, já remetida para conhecimento da requerente. ----------------- 

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

 -------- “A presente informação constitui resposta e prossecução ao requerimento n.º 118, de 

30 de abril de 2013, cuja petição pretende a renovação da licença de obras de construção de 

um edifício, nos termos do disposto no artigo 72º do RJUE, com o aproveitamento no novo 

processo, dos elementos que instruíram o processo anterior. ------------------------------------------- 

 -------- Atendendo ao ponto n.º 2 do artigo 72º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, não existirem alterações 

de facto e de direito que justifiquem nova apresentação. ------------------------------------------------ 

 -------- Assim estes serviços informam que se mantem os pressupostos da informação técnica 

de 22 de junho de 2009 informado pela Arq.ª Celina Coelho. ------------------------------------------- 

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

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

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

GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, NA RUA SERPA PINTO:- Presente um requerimento da empresa 

NEG - Serviços e Gestão de Propriedades, Lda., com sede na Rua Serpa Pinto, n.º 33 A, nesta 

vila, 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 escritório de administração de condomínios, na Rua Serpa Pinto, n.º 33-

A, 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 escritório de administração de condomínios, no local pretendido. 

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

 -------- GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DO PERAL - LICENCIAMENTO DE PROVA 

DESPORTIVA (5.º ENCONTRO DE CICLOMOTORES ANTIGOS):- Presente um requerimento do 

Grupo Cultural e Desportivo do Peral, com sede no sítio do Peral, neste município, a solicitar 

licença para realizar uma prova desportiva designada por 5º Encontro de Ciclomotores 

Antigos, no dia 9 de junho próximo, entre as 9 e as 13 horas. ------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova 

desportiva e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REQUERIMENTOS 
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 -------- ASSOCIAÇÃO BLASIUS – LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA (3ª MARATONA 

DAS VEREDAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL EM BTT):- Presente um requerimento da Blasius - 

Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em S. Brás de Alportel, 

com sede na Campina, nesta Vila, a solicitar licença para realizar uma prova desportiva de 

BTT, designada por III Maratona das Veredas de S. Brás de Alportel, no dia 16 de junho 

corrente, entre as 9 e as 17 horas. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova 

desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DO ESPETÁCULO 99.º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, JARDIM DA 

VERBENA - RATIFICAÇÃO:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um 

requerimento a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a 

realização do 99.º Aniversário do Município, no recinto do Jardim da Verbena, no dia 1 de 

junho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

presidente de 30 de maio de 2013 no qual foi autorizado a realização do evento no local 

pretendido e a emissão da consequente licença especial de ruído, para o dia e horário 

pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA URGENTE DAS EXPROPRIAÇÕES - CIRCULAR 

NORTE – FASE 3.1:- Apresentada a seguinte informação técnica elaborada pelo 

Departamento Técnico Municipal relativa ao assunto em epígrafe: ----------------------------------- 

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

 -------- “Estando atualmente a decorrer o procedimento concursal da empreitada de 

construção da Circular Norte fase 3.1, e uma vez aprovada a candidatura ao PO Algarve 21- 

Eixo 3- Mobilidade Territorial e considerando que: -------------------------------------------------------- 

 --------  - A obra de continuação da circular norte, com duas fases já construídas, é um fator 

de grande importância na melhoria da circulação viária e no desenvolvimento do concelho; --- 

 --------  - Esta via já está prevista no Plano Diretor Municipal e no Plano Geral de Urbanização 

de S. Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - A candidatura ao financiamento da obra já se encontra aprovada; ----------------------- 

 -------- Em face do exposto, e dada a importância da obra para o Município de S. Brás de 

Alportel, propõe-se que a Câmara delibere: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Nos termos do regime jurídico de atribuições e competências das Autarquias Locais e 

em especial nos termos do n.º 1 do artigo 10º, do n.º 1 do artigo 12º e n.º 2 do artigo 14º do 

Código de Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação 

atual: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Resolver Expropriar pelas razões de utilidade pública urgente as parcelas a seguir 

identificadas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proprietário Parcela 
Inscrição 
Matricial 

artigo 

Área 
total da 
Parcela 

(m2) 

Área a 
expropriar 

(m2) 

Filipe Martins Pires 261 1852 10837 1920 

Francisco António Sousa Uva 262 1847 15220 1345 

José Brito de Sousa 263 24235 3101 909 

Francisco António Sousa Uva 264 -A 1851 18026 570 

Francisco António Sousa Uva 264-B 1851 18026 2076 

Francisco António Sousa Uva 265 1847 15220 3727 

Cabeça de casal de Luis J. Veríssimo 
Pires Horta e Vitor M.V.P.Horta 

315-A 1922 4450 440 

 -------- 2 - Remeter à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel a presente resolução de 

expropriação, Requerendo a Declaração de Utilidade Pública Urgente da Expropriação, nos 

DELIBERAÇÕES 
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termos e considerandos acima apresentados e, em especial, nos termos do n.º 1 do artigo 

12º do Código das Expropriações. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- À consideração do Exmo. Sr. Presidente,”----------------------------------------------------------- 

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

informação, proceder em conformidade. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE EXPROPRIAÇÃO - CIRCULAR NORTE – FASE 3.1:- 

Apresentada a seguinte informação técnica elaborada pelo Departamento Técnico Municipal 

relativa ao assunto em epígrafe: ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Em vinte e dois de novembro de 2011 a Câmara Municipal tinha concordado com os 

valores propostos no relatório de bases da avaliação para as parcelas a expropriar com vista 

à construção da 3ª Fase da Circular Norte. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- No entanto e face à conjuntura económica atual, foi decidido apenas construir uma 

parte desta fase, agora designada Fase 3.1, pelo que será necessário proceder ao processo 

de expropriação de apenas 7 parcelas. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes termos, e atendendo à conjuntura referida e consequente desvalorização do 

património imobiliário, somos a propor uma atualização dos valores já aprovados, uma 

correção na identificação do proprietário da parcela 264-A e B, bem como a correção da área 

da parcela n.º 315, agora designada 315-A, em face da alteração do projeto global da fase 3.  

 -------- Os valores apresentam-se na tabela em anexo. --------------------------------------------------- 

 -------- À consideração do Exmo. Sr. Presidente,”----------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os valores apresentados. --- 

 -------- ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA - CIRCULAR NORTE – FASE 3.1:- O Senhor 

Presidente apresentou o Relatório Final de Apreciação das Propostas, relativo à empreitada 

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

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

 -------- Primeiro - Aprovar o relatório final e adjudicar à firma Eduardo Pinto Viegas; ------------ 

 -------- Segundo - Solicitar os documentos de habilitação; ----------------------------------------------- 

 -------- Terceiro – Solicitar a prestação da caução no valor de € 33.463,46 (trinta e três mil 

quatrocentos e sessenta e três euros e quarenta e seis cêntimos), nos termos do CCP.---------- 
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 -------- AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA – EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA E.M. 514 

ENTRE S. BRÁS DE ALPORTEL E O C.M. 1207:- Presente o auto de receção provisória da 

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

informando que no dia 22 de maio de 2013 foi efetuada uma vistoria dos trabalhos 

executados no âmbito da empreitada mencionada em epígrafe, concluindo que a referida 

obra está em condições de ser recebida a título provisório. --------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, sancionar o auto de receção 

provisória da presente obra, recebendo-a provisoriamente para o município de S. Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL - REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA VILA:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Departamento Técnico Municipal: ---------------------------------------------------------- 

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

 -------- “De acordo com a alínea c), n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso 

das entidades públicas, dispõe que a assunção de compromissos plurianuais 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim sendo, solicita-se autorização prévia para a assunção de compromisso 

plurianual sobre a abertura de um procedimento de contratação de empreitada da 

Requalificação do parque da Vila, para um prazo de 5 meses, com uma estimativa de 

100.000,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo a cabimentar no ano 2013 o valor 

de 80.000,00+IVA (4 meses), no ano 2014 o valor de 20.000,00€+IVA (1 mês). --------------------- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização prévia à 

Assembleia Municipal para assunção do compromisso plurianual. ------------------------------------ 

 -------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL - RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA:- Presente a seguinte informação 

DELIBERAÇÕES 
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prestada pelo Departamento Técnico Municipal: ---------------------------------------------------------- 

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

 -------- “De acordo com a alínea c), n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso 

das entidades públicas, dispõe que a assunção de compromissos plurianuais 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim sendo, solicita-se autorização prévia para a assunção de compromisso 

plurianual sobre a abertura de um procedimento de contratação de empreitada da 

Renovação da Praça da República, para um prazo de 6 meses, com uma estimativa de 

170.000,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo a cabimentar no ano 2013 o valor 

de 111.300,00+IVA (4 meses), no ano 2014 o valor de 58.700,00€+IVA (2 meses).----------------- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização prévia à 

Assembleia Municipal para assunção do compromisso plurianual. ------------------------------------ 

 -------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL - PROJETO “DEAR STUDENT”, PARCERIA COM A IN LOCO E A FONDO 

ANADALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI):- Presente a 

seguinte informação prestada pelo senhor Presidente, Eng.º António Eusébio: -------------------- 

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

 ------------------------------------------- “Projeto “ Dear Student” -------------------------------------------- 

 -------- Pelo bom relacionamento e parceria em diversos projetos implementados ao longo de 

vários anos, a Associação IN-Loco com sede em S. Brás de Alportel, mais uma vez decidiu 

convidar a Câmara Municipal para ser parceira num projeto europeu para o desenvolvimento 

sustentável.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Projeto “Dear Student“ é um projeto de financiamento direto da União Europeia 

para autoridades Locais e Atores Não Estatais (Non-State Actors and Local Authoritiesin 

Development) sob a Linha de Financiamento (Budget line) 21.03.02 Reference: 

EuropeAid/131143/C/ACT/Multi“DEAR STUDENT: STrengthened and sustainable 

Development in Educative centers and Network of local sTakeholders through DEAR 
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(Desenvolvimento reforçado e sustentável nos centros educativos e rede de partes 

interessadas locais). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O projeto vai ser implementado em 6 países (Bulgária, Croácia, Itália, Portugal, 

Roménia e Espanha). Dele farão parte 14 parceiros – que compõem uma experiência variada 

de (AL) Autoridades Locais Europeias e Atores Não Estatais (ANE) com experiência em 

atividades de Educação para o Desenvolvimento e Sensibilização em cooperação com 

sistemas educacionais e organizações. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os Locais da Ação serão: Bulgária (Sófia e Província de Haskovo), Croácia 

(municipalidades de Vukovar-Srijem e Osijek-Baranya), Itália (regiões de Úmbria e 

Lombardia), Portugal (Algarve), Roménia (Bucareste e Munténia-Sul) e Espanha (Andaluzia). - 

 -------- O projeto reforça o compromisso entre AL (Autoridades Locais) e Associações de 

Autoridades Locais (AAL) em cooperação com ANE (Atores Não Estatais) no que concerne a 

políticas a nível local para o desenvolvimento humano sustentável enfatizando as agendas 

de vários stakeholders para promover uma cidadania ativa e envolvida para lutar contra a 

pobreza, desigualdades e exclusão económica e social. -------------------------------------------------- 

 -------- São Objetivos do projeto:  ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Objetivo Geral: reforçar as redes de comunicação entre as AL, ANE e responsáveis 

pelos sistemas de educação de modo a encorajar políticas públicas mais coerentes com 

processos de desenvolvimento humano sustentável. ------------------------------------------------------ 

 -------- Objetivo Específico: dar apoio ao papel das AL para que sejam catalisadoras de 

mudança nas suas comunidades através do reforço da sua capacidade para promover 

atividades de educação para o desenvolvimento nos sistemas de educação formais através 

de uma parceria entre várias organizações. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Tratando-se de um projeto Plurianual, que irá decorrer entre março 2013 a agosto 

2015;   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com a línea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso 

das entidades públicas, dispõe que, a assunção de compromissos plurianuais 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Sendo assim, solicito à Câmara Municipal o pedido de autorização prévia à 

Assembleia Municipal para a assunção de compromisso plurianual para a celebração de um 

contrato de projeto com a duração de 26 meses de acordo com a legislação em vigor, com 

um orçamento base de € 28.549,50.” ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização prévia à 

Assembleia Municipal para assunção do compromisso plurianual. ------------------------------------ 

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

comunicação de 11 de maio de 2013, remetido pela Paróquia de S. Brás de Alportel, a 

solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a realização da Festa da 

Páscoa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 650,00 (seiscentos e cinquenta euros) no prazo máximo de 60 dias. Remeta-se cópia à 

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

 -------- PAGAMENTO DE QUOTA - CASA DO ALGARVE:- Presente uma comunicação da Casa 

do Algarve, com sede em Lisboa, de 21 de maio último, a solicitar o pagamento da quota 

anual no valor de € 60,00 (sessenta euros), uma vez que o município é o sócio n.º 397 desta 

associação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 

anual à Casa do Algarve, no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ---- 

 -------- ESTÁGIO CURRICULAR – ESCOLA SECUNDÁRIA DE PINHEIRO E ROSA:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou um protocolo de colaboração a celebrar com 

a Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, tendo por objetivo a realização de estágios 

curriculares na autarquia, no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental 

e Rural. Os referidos estágios terão a duração de 210 horas. ------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o presente protocolo e dar 

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

 -------- CONTRATO DE DOAÇÃO CASAS PRÉ-FABRICADAS:- A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro, apresentou ao executivo o contrato de doação de 4 casas pré fabricadas a 

celebrar com a PT Comunicações, SA., que abaixo se transcreve: ------------------------------------- 

 -------- “Minuta do Contrato de Doação: -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - PT Comunicações, S.A., com sede em Lisboa, na Rua Andrade Corvo, n.º 6, com o 
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capital social de € 1.150.000.000,00, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa sob o número único de matrícula e identificação de pessoa coletiva 504 615 947, neste 

ato representada por [●], na qualidade de [●], com poderes para o ato, doravante, como 

Doadora, designada por “PTC”. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Município de [●], com sede em [●], pessoa coletiva número [●], neste ato 

representado por [●], na qualidade de [●], com poderes para o ato, doravante designado por 

“Donatário”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Doravante designados, conjuntamente, por “Partes”. --------------------------------------- 

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

 -------- a) A PTC é a proprietária e legítima possuidora de [●] casas pré-fabricadas tipo T2, no 

valor unitário de € 19.000,00 (dezanove mil euros) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 

identificadas no Anexo I ao presente Contrato (doravante designadas “Casas Pré-

fabricadas”); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) A PTC pretende doar ao Donatário, e o Donatário tem interesse em receber, as 

quatro Casas Pré-fabricadas, nos termos e condições adiante consignados. ------------------------ 

 -------- É reciprocamente acordado e livremente aceite o Contrato de Doação (“Contrato”) 

constante das seguintes cláusulas:----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 – Objeto -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.1 - Pelo presente Contrato, e nos termos e condições nele estabelecidos, a PTC cede 

as Casas Pré-fabricadas, a título gratuito, ao Donatário. ------------------------------------------------- 

 -------- 1.2 - As Casas Pré-fabricadas destinam-se a fins de caracter social. ------------------------- 

 -------- 1.3 - As Casas Pré-fabricadas são doadas no estado de conservação em que se 

encontram à data do presente Contrato. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Transferência da Propriedade --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2.1 - A propriedade das Casas Pré-fabricadas será transferida para o Donatário na 

data em que as mesmas lhe sejam entregues pela PTC. -------------------------------------------------- 

 -------- 2.2 - A partir da data da entrega das Casas Pré-fabricadas, o Donatário será o único e 

exclusivo responsável pela utilização, conservação e manutenção das mesmas, pelo que em 

caso algum poderá ser imputada à PTC a responsabilidade, seja a que título for, por 

quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo Donatário e/ou por quaisquer terceiros, que 
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tenham a sua origem, direta ou indiretamente, na instalação, montagem, transporte, 

desmontagem, armazenamento ou qualquer outra utilização a dar às Casas Pré-fabricadas. -- 

 -------- 3 - Ónus e Encargos -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.1 - As Casas Pré-fabricadas são doadas livres de quaisquer ónus ou encargos, não 

respondendo a PTC por eventuais limitações ou vícios das mesmas. ---------------------------------- 

 -------- 3.2 - Quaisquer encargos com reparações de que as Casas Pré-fabricadas necessitem, 

aquando da entrega das mesmas, serão suportados exclusivamente pelo Donatário. ------------ 

 -------- 3.3 - O transporte das Casas Pré-fabricadas das instalações do fornecedor, em 

localização a indicar pela PTC, até à localidade de [●] ou qualquer outra pretendida como 

destino, bem como a sua instalação ou montagem, serão da exclusiva responsabilidade do 

Donatário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 – Aceitação ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Donatário declara aceitar a doação das Casas Pré-fabricadas, no seu estado atual 

de conservação, nos termos do presente Contrato. -------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Vigência do Contrato -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura, cessando os seus 

efeitos com o ato da entrega das Casas Pré-fabricadas, sem prejuízo da manutenção dos 

direitos e obrigações das Partes que devam permanecer para além daquela data. ---------------- 

 -------- 6 – Comunicações ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6.1 - Salvo quando forma especial for exigida no presente Contrato, todas as 

comunicações entre as Partes relativamente a este Contrato devem ser efetuadas por escrito, 

mediante carta ou telefax, e dirigidas para os endereços das respetivas sedes. -------------------- 

 -------- 6.2 - A alteração das moradas indicadas no número 1. devem ser comunicadas à 

outra Parte, por carta registada com aviso de receção, nos 30 (trinta) dias subsequentes à 

respetiva alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7 - Lei Aplicável e Foro ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7.1 - O presente Contrato será interpretado e regulado de acordo com a Lei 

Portuguesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7.2 - Todos os litígios emergentes da execução e interpretação do presente contrato 

serão dirimidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa das 
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Partes a qualquer outro.” ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DO MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL – 36 MESES (PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2016):- Presente a seguinte 

informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: ----------- 

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 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 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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Contratação de Seguros do Município de São 

Brás de Alportel – 36 Meses (Período de 01/01/2014 a 31/12/2016), mais informo que a 

mesma não se trata de trabalho subordinado. -------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Sendo o valor base do 

procedimento de € 280.000,00 para 36 meses (considerando no ano de 2014 o valor de 

€ 93.350,00, no ano de 2015 o valor de € 93.350,00 e no ano de 2016 o valor de € 93.300,00).  

 -------- 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 b) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

os artigos 130.º a 154.º do mesmo diploma, a realização de um “Concurso Público”. ------------ 

 -------- d) Identificação da contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------- 

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

 -------- Nos termos da alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

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 compromisso plurianual teve aprovação prévia por 

maioria em reunião de Câmara de 04 de dezembro de 2012 e por maioria em reunião de 

Assembleia Municipal de 17 de dezembro de 2012, no âmbito da aprovação dos documentos 

previsionais de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- SOLICITAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vinculativo favorável previsto no n.º 10 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 proposto. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – ALUGUER DE SANITÁRIOS PARA A FEIRA DA SERRA:- 

Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks 

e Armazém: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 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 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 
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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 Aluguer de Sanitários 

para a Feira da Serra 2013, mais informo que a mesma não se trata de trabalho 

subordinado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com 

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Serão convidadas as seguintes entidades: --------------- 

 --------  U.E.M. – Unidade de Estruturas Metálicas, S.A. ------------------------------------------------- 

 --------  WCLOC Portugal, 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 

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 
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vinculativo favorável previsto no n.º 10 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 proposto. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – INÍCIO 

DE PROCEDIMENTO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks, desta autarquia: ------------------------------------------------- 

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

 -------- “Verifica-se a necessidade de se proceder à Aquisição de uma Viatura de Recolha de 

Resíduos Sólidos Urbanos, uma vez que, o valor estimado da despesa a efetuar é cerca de 

€ 165.000,00 + IVA, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa obter 

autorização para o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- O presente convite é efetuado ao abrigo do “Acordo Quadro ESPAP” nos termos do 

artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aplicando-se-lhes, em tudo o que não 

tiver especialmente regulado, as disposições do caderno de encargos do Acordo Quadro 

referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Material a adquirir ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com o definido no anexo II do Caderno de Encargos. ------------------------------ 

 -------- 3. Entidades a Convidar -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Toyota Caetano Portugal, S.A. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Auto Sueco, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- MAN – Veículos Industriais (Portugal), Soc. Unipessoal, Lda. ---------------------------------- 

 -------- Mercedes Benz Portugal, S.A. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Processo do concurso -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Aprovação do convite e caderno de encargos referente à aquisição. ------------------------ 

 -------- 5. Designação do Júri ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- De acordo com o n.º 1 do artigo 67.º do C.C.P., torna-se necessário proceder à 

designação do júri que conduzirá o procedimento, sendo assim, solicito a V. Ex.ª. que designe 

o júri do presente procedimento. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- Primeiro – Aprovar o convite e o caderno de encargos; ----------------------------------------- 

 -------- Segundo – Nomear para constituição do júri os seguintes elementos: como 

Presidente, o Diretor do Departamento Técnico Municipal, Eng.º Hélder Rosa; como vogais 

efetivos, as Técnicas Superiores Eng.ª Mónica Inácio e Eng.ª Amélia Ribeiro; como vogais 

suplentes, a Técnica Superior Dra. Elsa Viegas e a Chefe da Divisão Administrativa, Dra. Ema 

Pinto --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro - Mandar abrir o concurso ao abrigo do Acordo Quadro, tendo como preço 

base de € 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil euros) a que acresce o Imposto sobre o 

Valor Acrescentado à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 21 de maio a 3 de junho 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 1675 a 

1718, 1721, 1730 a 1781, 1788 a 1790, 1804 a 1846, 1848, 1850 a 1854 no valor de € 

156.567,73; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1670, 1797, no valor de € 3.649,46; --------------------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1671 a 1674, 

1719 a 1720, 1722 a 1729, 1782 a 1783, 1784 a 1787, 1791 a 1796, 1798 a 1803, 1847, 1948, 

1855 a 1875, no valor de € 77.092,28. ------------------------------------------------------------------------ 
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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 

  

 


