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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 14/2013 

 

da reunião ordinária de 02 de julho 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 123, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.284.724,53€ dos 

quais 1.281.747,24€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.977,29€ 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 serem analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente: -------- 

 --------  – CCD - Pedido de Parecer da Câmara Municipal ao pedido de alteração ao 

financiamento do Plano LARA – CLDS n.º 140; -------------------------------------------------------------- 

 -------- – CCD - Pedido de adiantamento do subsídio anual de 2013; ---------------------------------- 

 --------  – Proc. n.º 55/2011 – Rute Isabel Horta Lourenço – Lote 39 Campina – Construção de 

moradia unifamiliar geminada; --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Caminho Municipal 1206 -Ocupação abusiva da via pública; ------------------------------- 

 --------  – 8ª Alteração Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Silvicultura Preventiva em diversos 

sítios da Serra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Foi presente uma proposta do Presidente 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 8/2013 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

Municipal, no âmbito da Administração Autárquica; ------------------------------------------------------ 

 --------  – Despesas com pessoal na Área Técnica Municipal; -------------------------------------------- 

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de bens e serviços na Área de Educação Sócio-

Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas correntes. ---------------------------- 

Investimento em instalações de serviços, na Câmara Municipal, no âmbito da Administração 

Autárquica, no tocante às despesas de capital. ------------------------------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e um mil, duzentos e noventa e 

quatro euros, se pode recorrer às 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 oitava alteração orçamental 

conforme consta do mapa anexo, bem como a sétima 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. --------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO – PROGRAMA MÃO AMIGA – ANTÓNIO PONTE, NO PERAL:- 

A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, propôs a atribuição de um apoio no valor de 

€ 1.193,60, mais IVA, no âmbito do Programa Mão Amiga, ao munícipe António Manuel 

Menaia Ponte, residente no sítio do Peral, tendo por base uma informação técnica do 

Departamento Técnico Municipal e um parecer do Técnico de Serviço Social desta autarquia.  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no 

PROPOSTAS 
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valor de € 1.193,60 (mil cento e noventa e três euros e sessenta cêntimos), mais IVA a 

António Manuel Menaia Ponte. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder 

ao pagamento mediante apresentação de documentos de despesa (fatura). ----------------------- 
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 -------- PROC. N.º 77/1990 – ISABEL SILVESTRE GOMES VICENTE DA SILVA – VILARINHOS – 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – LICENÇA ESPECIAL PARA OBRAS INACABADAS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 77/1990 em que Isabel Silvestre Gomes 

Vicente da Silva, residente na Praceta Vitorino Nemésio, Edifício Júlio Dinis, em Montechoro, 

município de Albufeira, solicita licença especial para a conclusão das obras de construção de 

uma moradia unifamiliar, num prédio de que é proprietária no sítio dos Vilarinhos, deste 

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

 -------- A Câmara Municipal por reconhecer o interesse da conclusão da obra, deliberou, por 

unanimidade, emitir a licença especial para a conclusão das obras, nos termos das 

informações técnicas de 22 de abril de 2010 e 27 de junho de 2013, que abaixo se 

transcrevem, devendo as mesmas ser remetidas para conhecimento da requerente. ------------ 

 -------- Informação técnica de 22 de abril de 2010: ------------------------------------------------------- 

 -------- “É pretensão do requerente que a Câmara se digne a autorizar, nos termos do artigo 

88.º do Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, alterado e republicado pela Lei 

n.º 60/2007 de 4 de Setembro, a licença especial para a conclusão da obra a que 

corresponde o processo n.º 77/1990, “…uma vez que não foi terminado em devido tempo por 

falecimento do requerente e ter havido litígio da divisão de herança, uma vez que havia 

herdeiros menores e o caso foi dirimido em tribunal”. ---------------------------------------------------- 

 -------- Em 4/01/1993, foi concedido ao respetivo processo, nova licença de construção por 

mais dois anos não tendo sido até aos dias de hoje concluída a obra e requerida a 

autorização de utilização da mesma. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Efetuada uma visita ao local constatou-se que, a obra encontra-se com as fundações 

executadas e as paredes-mestras levantadas. Efetivamente o que se encontra construído 

constitui alguma volumetria implantada no local. --------------------------------------------------------- 

 -------- Aquando da aprovação dos projetos e concedido o alvará de construção não existia 

qualquer plano de ordenamento em vigor. Atualmente, de acordo com o Regulamento do 

Plano Diretor Municipal (RPDM), a pretensão insere-se na classe de espaços agrícolas na 

categoria de agrícolas condicionados (alínea b) do ponto n.º 3 do artigo 31.º do RPDM), dos 

condicionamentos especiais está em áreas de proteção às captações públicas de água – zona 

afastada (ponto n.º 4 do artigo 16.º do RPDM) e ainda em Reserva Agrícola Nacional (artigo 

11.º do RPDM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Efetivamente a Lei nº 60/2007, prevê no ponto nº 1 do artigo 88.º que “Quando as 

REQUERIMENTOS 
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obras já tenham atingido um estado avançado de execução mas a licença ou a admissão de 

comunicação prévia haja caducado, pode ser requerida a concessão de licença especial para 

a sua conclusão ou ser apresentada comunicação prévia para o mesmo efeito”. ------------------ 

 -------- Sendo este o caso em questão, refere o n.º 2 desse artigo, que “A concessão da 

licença especial e a apresentação da comunicação prévia referida no número anterior segue 

o procedimento previsto nos artigos 27.º ou 35.º, consoante o caso, aplicando-se o disposto 

no artigo 60.º”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No entanto, conforme descrito no nº 3 do artigo supracitado, “Podem ser concedidas 

as licenças ou admitidas as comunicações previstas no n.º 1 ou apresentadas comunicações 

prévias quando a câmara municipal reconheça o interesse na conclusão da obra e não se 

mostre aconselhável a demolição da mesma, por razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou 

económicas.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ainda sobre este assunto, refere o ponto n.º 4 do referido artigo que “No caso de 

comunicação prévia, o reconhecimento do interesse na conclusão da obra tem lugar através 

da não rejeição pela câmara municipal da comunicação, por referência aos fundamentos do 

número anterior, dentro do prazo fixado no n.º 1 do artigo 36.º”. ------------------------------------- 

 -------- Conclusão: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, remete-se a decisão final à consideração superior.” ----------------------- 

 -------- Informação Técnica de 27 de junho de 2013: ----------------------------------------------------- 

 -------- “Solicita o requerente autorização para conclusão de uma obra (construção de uma 

habitação unifamiliar) referente ao processo nº77/1990, nos termos do artigo 88.º do 

Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro, na redação da Decreto-Lei nº26 /2010, de 30 de 

Março.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Á obra inacabada em apreciação, já foi concedida essa licença especial para a 

conclusão da mesma, na reunião de câmara de 27 de Abril de 2010, com prazo de 2 anos, 

porém o dono de obra não deu andamento ao processo no âmbito dessa licença concedida. -- 

 -------- Encontra-se agora em apreciação um segundo pedido de licença especial para 

conclusão da obra, que só pode ser concedida “quando a câmara municipal reconheça o 

interesse na conclusão da obra e não se mostre aconselhável a demolição da mesma, por 

razões ambientais, urbanísticas, técnicas ou económicas ” de acordo com o ponto nº3 do 

artigo 88.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de Dezembro, na redação da Decreto-Lei nº26 

/2010, de 30 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Face ao exposto e tendo em consideração a informação técnica e a de 22 de Abril de 

2010 remete-se a decisão final à consideração superior. É quanto nos cumpre informar e 

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

 -------- PROC. N.º 47/2012 – HÉLDER LOPES PEREIRA – RUA 1.º DE MAIO – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR – PISCINA, MARCOS E MURO:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 47/2012, em que Hélder Lopes Pereira, residente na Rua 

Sacadura Cabral, n.º 32, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto de arquitetura referente à 

construção de uma moradia unifamiliar, piscina, marcos e muro de vedação na Rua 1º de 

Maio, nesta Vila. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão pelo facto da 

planta de implantação não cumprir os afastamentos definidos na Planta de Síntese do Plano 

de Urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 14/2013 – BRUNO ALEXANDRE BRITO ALVES SOARES LOPA – CAMPINA – 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 14/2013, em que Bruno Alexandre Brito Alves 

Soares Lopa, residente no sítio da Calçada, Cx. Postal 126A, neste município, solicita 

informação prévia relativamente à construção de moradia unifamiliar, que pretende levar a 

efeito num prédio localizado no sítio da Campina, neste município. ---------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão pelos motivos 

expostos na informação técnica de 17 de junho de 2013, que abaixo se transcreve, devendo 

a mesma ser remetida para conhecimento do requerente. --------------------------------------------- 

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

 -------- “Na sequência da deliberação de 21 de Maio de 2013, vêm o requerente pronunciar-

se, nos termos do artigo 101º do Código Procedimento Administrativo, acrescentando razões 

consideradas pelo requerente, relevantes para levar a efeito a pretensão. -------------------------- 

 -------- Analisando as razões apresentadas estes serviços informam que mantém-se a 

informação técnica desfavorável uma vez que a pretensão não cumpre o disposto no número 

3.1 da informação técnica de 10 de Maio de 2013 no que se refere à volumetria. ----------------- 

 -------- “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 

REQUERIMENTOS 
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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.” (transcrição do ponto 3.1). ------------------ 

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

 -------- Face ao exposto mantém-se o parecer desfavorável à pretensão do requerente. É 

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

 -------- PROC. N.º 3/2012 – KENNETH FRASER KNIGHT E OUTRA – FUNCHAIS – 

LEGALIZAÇÃO DE OBRA, ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 3/2012 em que Kenneth Fraser Knight e Karen 

Knight, residentes no sítio dos Funchais, neste município, solicitam a legalização de obras de 

alteração e ampliação de prédio existente, de que são proprietários no sítio dos Funchais, 

neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 31 de 

julho de 2012, pelos motivos expostos nas informações jurídica e técnica, de 28 de fevereiro 

e 17 de junho de 2013, respetivamente, que abaixo se transcrevem, devendo as mesmas ser 

remetidas para conhecimento dos requerentes. ----------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Sobre o assunto foi emitido parecer no sentido do indeferimento da pretensão, por o 

prédio se situar em área classificada no RPDM como “espaço de indústria extrativa” no qual 

é proibida nova construção por ser destinado exclusivamente à exploração de inertes (artigo 

25º nº 1 do RPDM). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Notificado o interessado, vem apresentar a sua discordância, alegando em resumo 

que a ampliação pretendida foi já objeto de um projeto de alterações que foi aprovado em 

1993; que as obras foram feitas apesar de nunca ter sido emitida nem pedida a competente 

licença de obras; que apesar de atualmente as obras efetuadas serem proibidas pelo RPDM 

em 1993 não eram proibidas pelo que devem ser legalizadas com base no regime jurídico em 

vigor ao tempo (1993). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O interessado termina por solicitar a emissão do alvará de licença de construção com 

base no projeto aprovado em 1993. --------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Dúvidas não subsistem que apesar de o projeto das obras em causa ter sido aprovado 

não foi requerida a emissão do respetivo alvará. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Assim a deliberação que licenciou as obras caducou por o respetivo alvará não ter 

sido requerido em tempo (artigo 20º do D.L. 445/91 e artigo 71º nº 1 do D.L. 555/99). ---------- 

 -------- Tendo tal deliberação caducado não existe na ordem jurídica pelo que não tem 

qualquer relevância. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por outro lado, à situação aplica-se o regime jurídico em vigor atualmente (artigo 59º 

nº1 do RPDM) de acordo com o princípio “tempus regit actum” previsto designadamente no 

artigo 67º do D.L. 555/99. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com tal princípio a pretensão da ampliação da construção existente 

apresentada pelo interessado tem que ser apreciado de acordo com o regime jurídico 

atualmente vigente (artigo 59º nº1 do RPDM) que, como se verificou, não permite qualquer 

construção na área em causa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nenhum elemento novo foi apresentado que altere as conclusões da informação 

sobre o assunto anteriormente prestado ou que possa obstar ao indeferimento da pretensão 

do interessado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- “De acordo com a informação jurídica de 28 de Fevereiro de 2013 não é possível 

deferir a pretensão do interessado. Conforme a informação técnica de 27 de Julho de 2012 

reafirma-se que o RPDM está atualmente em processo de revisão em que poderá ser 

alterado a classificação da área em questão. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROC. N.º 55/2011 – RUTE ISABEL HORTA LOURENÇO – LOTE 39 CAMPINA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR GEMINADA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 55/2011, em que Rute Isabel Horta Lourenço, residente no 

sítio dos Barrabés, Cx. Postal n.º 451-A, neste município, solicita a aprovação do projeto de 

alterações referentes à construção de moradia unifamiliar geminada que tem em construção 

no lote 39, relativo ao loteamento n.º 2/93, em Campina, neste município. ------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a deliberação de 23 de abril 

de 2013, pelos motivos expostos nas informações jurídica e técnica, ambas de 02 de julho de 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 14 

2013, que abaixo se transcrevem, devendo as mesmas ser remetidas para conhecimento da 

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

 -------- Informação Jurídica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Tendo presente a informação técnica de 2 de julho de 2013 prestada sobre a 

pretensão da requerente; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Creio que a questão se mostra devidamente analisada, sendo a conclusão 

manifestamente óbvia relativamente à situação do facto verificado. --------------------------------- 

 -------- Com efeito é manifesto que o índice de construção previsto para o lote se mostra 

excedida pelo que a pretensão da requerente não pode ser deferida.--------------------------------- 

 -------- A área pretendida a construir é manifestamente coberta, pelo que terá que contar 

para o cálculo dos índices de construção conforme prevê o disposto no artigo 6º do PU de S. 

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

 -------- Nem o facto de a cobertura constituída por placa em betão estruturalmente ligada ao 

edifício apresentar duas aberturas ou rasgões lhe retida, digo, retira, ao espaço em causa a 

natureza de área coberta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Entende-se que nos termos referidos na informação técnica de 2 de julho, a pretensão 

da requerente (alteração de projeto já aprovado) deverá ser indeferida por exceder os índices 

de construção previstos para o lote. --------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Na sequência da deliberação de 23 de Abril de 2013 (indeferimento ao projeto de 

alterações), o requerente deu entrada nestes serviços no dia 04 de Junho de 2013, um pedido 

de alteração à comunicação prévia com o número de processo de obras 55/2001, com recibo 

de admissão a comunicação prévia n.º 19/2011, em que o prazo para conclusão das obras é 

no dia 17 de Novembro de 2013 (com uma prorrogação de 6 meses) no nome de Rute Isabel 

Horta Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Antecedentes do processo: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Verifica-se que a comunicação prévia está inserida no lote nº39 do loteamento 

titulado pelo alvará n.º 2/93 localizado na Campina. De acordo com a planta síntese 

aprovada para o loteamento (folha n.º 248), as áreas de construção permitidas para o lote 

são para o r/chão 97,50m2, 1ºAndar 58,50m2 (área total de 156,0m2), sendo admitida 
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construção de 2 pisos acima da cota de soleira. ------------------------------------------------------------ 

 -------- b) Deu entrada nestes serviços a comunicação prévia (processo de obras nº 55/2011) 

que foi admitida por despacho do Sr. Presidente no dia 3 de novembro de 2011, com base na 

informação técnica de 2 de novembro de 2011. ------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Na comunicação prévia admitida verifica-se que o r/chão tinha 97,50m2 (folha 

nº 243) e o 1ºandar tinha 58,50m2 (folha nº 242), áreas essas que são as que estão 

aprovadas na planta de síntese já referida anteriormente. ---------------------------------------------- 

 -------- d) O requerente deu entrada nestes serviços no dia 29 de janeiro de 2013 alterações à 

comunicação prévia, alterações essas que foram indeferidas na reunião de câmara de 23 de 

abril de 2013 tendo em conta a informação técnica de 5 de março de 2013 na qual se refere“ 

estes serviços informam que as alterações ultrapassam os índices do alvará de loteamento 

2/93, propondo-se o seu indeferimento”. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Em virtude do indeferimento o requerente entregou novas plantas de alteração no 

dia 4 de Junho de 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Apreciação: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) As alterações apresentadas a 4 de Junho de 2013, configura um aumento de área 

bruta de construção, com ampliação da área coberta na secção Sul do 1º Andar e do r/chão 

onde no projeto inicial aprovado existia um terraço descoberto; --------------------------------------- 

 -------- b) Mais se informa que é considerada área bruta de construção, aquela identificada 

no Plano de Urbanização de São Brás de Alportel “o somatório das áreas brutas de todos os 

pisos de edifício, acima e abaixo do solo, medidas pelo extradorso das paredes exteriores e 

incluindo todas as áreas cobertas”, bem como aquela esclarecida no Decreto Regulamentar 

nº9/2009 que contabiliza-se para a área de construção do edifício todos os espaços 

exteriores cobertos (alpendres, telheiros, varandas e terraços cobertos). Assim toda a área se 

pretende cobrir no projeto alterações apresentado ultrapassa o índice de construção 

permitida, que neste caso é de 156,00m2, já completamente esgotada pelo projeto aprovado 

inicialmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto e uma vez que alteração ora apreciada, visa um aumento da área 

bruta de construção prevista e aprovada (156,0m2), emite-se informação técnica 

desfavorável, pelo que se mantém a intenção de indeferimento, por se encontrar em causa o 

incumprimentos dos índices aprovados pela planta síntese do alvará de loteamento de 2/93. 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE VENDA A 

RETALHO DE FRUTAS E PRODUTOS HORTÍCOLAS, NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- Presente 

um requerimento de Liliana de Jesus Silva, residente em São João da Venda, freguesia de 

Almancil, no município de Loulé, 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 venda a retalho de frutas e produtos 

hortícolas, na Rua António Rosa Brito, n.º 7, 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 venda a retalho de frutas e produtos hortícolas, no local pretendido. 

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

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTA EM RECINTO IMPROVISADO - GRUPO CULTURAL E 

DESPORTIVO DO PERAL - MINI FESTIVAL DE MARISCO, NO SÍTIO DO PERAL:- Do Grupo 

Cultural e Desportivo do Peral, foi presente um requerimento a solicitar licença para a 

realização de divertimento público em recinto improvisado, ao ar livre – “Mini Festival de 

Marisco”. O evento realizar-se-á num terreno do sítio do Peral, no dia 06 de julho de 2013, 

das 21h00 às 03h00 da madrugada ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a respetiva licença especial de ruído para o dia e horário 

solicitado, nos termos da informação técnica de 24 de junho de 2013, a qual deve ser 

remetida para conhecimento da associação requerente. ------------------------------------------------ 

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTA EM RECINTO IMPROVISADO - GRUPO DESPORTIVO E 

CULTURAL DE MACHADOS - FESTA DE VERÃO, NO SÍTIO DOS MACHADOS:- Do Grupo 

Desportivo e Cultural de Machados, foi presente um requerimento a solicitar licença para a 

realização de divertimento público em recinto improvisado, ao ar livre - “Machados em Festa 

2013”. O evento realizar-se-á na zona envolvente à sede da associação, nos dias 12 e 13 de 

julho de 2013, das 20h00 às 02h00 da madrugada -------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a respetiva licença especial de ruído para os dias e horários 

solicitados, nos termos da informação técnica de 25 de junho de 2013, a qual deve ser 

remetida para conhecimento da associação requerente. ------------------------------------------------ 
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 -------- MINUTA DO CONTRATO RELATIVO À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR 

NORTE – FASE 3.1: Presente a minuta do contrato relativo à contratação da empreitada de 

Construção da Circular Norte – Fase 3.1, elaborada pelo Oficial Público da Autarquia. ----------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato. ------- 

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DO PROJETO DE 

“CENTRO DE DIA”:- Presente o ofício n.º 70/2013, de 26 de junho de 2013, remetido pela 

Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia, 

n.º 20, nesta Vila, a enviar os elementos relativos ao 6º 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, mandar informar que já foi paga a 

totalidade da verba prevista para o ano 2013 no protocolo celebrado com a instituição. ------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA 

SCANIA 43-43-FT:- 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: Prestação de Serviços de Reparação da Viatura 

Scania 43-43-FT, 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 € 3.160,00 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 

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Sultruk II, Unipessoal, 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 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE GRUPO 

MUSICAL “IRMÃOS VERDADE” PARA A FEIRA DA SERRA 2013:- 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. ---------------------------- 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 19 

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 Agenciamento de 

Grupo Musical “Irmãos Verdade” 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 € 7.500,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um “Ajuste Direto” ao seu representante, 

de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos. ------------- 

 -------- d) Identificação da contraparte: Sons da Fortuna, 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 

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 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ARTISTA 

“MARCO PAULO” PARA A FEIRA DA SERRA 2013:- 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: Prestação de Serviços de Agenciamento de 

Artista “Marco Paulo” 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 € 11.700,00 mais IVA. ---------------------------------------------------- 

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

Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um “Ajuste Direto” ao seu representante, 

de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos. ------------- 

 -------- d) Identificação da contraparte: Sons da Fortuna, 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 
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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 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ARTISTA 

“FRANCISCO MENEZES” PARA A FEIRA DA SERRA 2013:- 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: Prestação de Serviços de Agenciamento de 

Artista “Francisco Menezes” 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 € 3.300,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um “Ajuste Direto” ao seu 

representante, de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 

Públicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Identificação da contraparte: Sons da Fortuna, 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 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SILVICULTURA PREVENTIVA EM 

DIVERSOS SÍTIOS 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 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 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 23 

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 Silvicultura 

Preventiva em Diversos Sítios da Serra, mais informo que a mesma não se trata de trabalho 

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

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

procedimento é de € 23.500,00 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:  AJB - António José de Brito e Mateus de Brito, 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: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - CIRCULAR NORTE – FASE 3.1 - DECLARAÇÃO DE 

UTILIDADE PÚBLICA URGENTE DAS EXPROPRIAÇÕES:- Presente o ofício n.º 15, remetido 

pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de junho último, informando 

que foi deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 27 de 

junho, autorizar a emissão da declaração da utilidade pública urgente das expropriações dos 

terrenos destinados à Construção da Circular Norte – fase 3.1. ---------------------------------------- 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 2013:- Presente o ofício 

n.º 16, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de junho 

último, informando que foi deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 27 de junho, aprovar a 2.ª Revisão ao Orçamento para 2013. -------------------------- 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA VILA 

(PROCEDIMENTO PLURIANUAL):- Presente o ofício n.º 17, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de junho último, informando que foi deliberado, 

por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 27 de junho, dar autorização 

prévia para assunção de compromisso plurianual relativamente à Contratação da 

“Empreitada de Requalificação do Parque da Vila”. ------------------------------------------------------- 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – PROCEDIMENTO DE 

CONTRATAÇÃO DA EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA 

(PROCEDIMENTO PLURIANUAL); Presente o ofício n.º 18, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de junho último, informando que foi deliberado, 

por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 27 de junho, dar autorização 

prévia para assunção de compromisso plurianual relativamente à Contratação da 
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“Empreitada de Renovação da Praça da República”. ------------------------------------------------------ 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – PROJETO “DEAR 

STUDENT”, (PROCEDIMENTO PLURIANUAL); Presente o ofício n.º 19, remetido pela 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 28 de junho último, informando que foi 

deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 27 de junho, dar 

autorização prévia para assunção de compromisso plurianual para efeito de celebração do 

protocolo de cooperação no âmbito do Projeto “Dear Student”. -------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

protocolo e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. ----------------------------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – EUROSISTRA PORTUGAL, LDA.:- O senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o seguinte protocolo de colaboração a 

celebrar com a Eurosistra Portugal, Lda.. --------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------------------------------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ----------------------------------- 

 ----------------------------------O MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL  ---------------------------------- 

 -------------------------------------- “EUROSISTRA PORTUGAL, LDA” --------------------------------------- 

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

 ---------- Que o Plano de Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária para o período 2008-

2015 define um conjunto de medidas destinadas a prevenir a sinistralidade rodoviária, e a 

diminuir as suas consequências, cujos princípios se encontram plasmados no Anexo à 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2009 de 14 de Maio de 2009 e,  ----------------------- 

 ---------------------------------- de entre essas medidas, destacam-se:  ---------------------------------- 

 ---------- a) A EFICAZ aplicação do conhecimento para alcançar bons resultados em matéria 

de Segurança Rodoviária; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) A MELHORIA do ambiente rodoviário em meio urbano; ----------------------------------- 

 ---------- c) A COOPERAÇÃO, que consiste no fomento de parcerias que contribuam para 

alcançar entre outras, a segurança da infraestrutura nas suas diversas vertentes. ---------------- 

 ---------- Que o poder autárquico, enquanto agente fundamental para a implementação de 

políticas locais de Segurança Rodoviária, também é convocado para a elaboração de Planos 

Municipais de Segurança Rodoviária. ------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Que nos termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na última versão dada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, compete às 

Câmaras Municipais, designadamente “gerir as redes de circulação, de transportes, e 

recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a 

administração municipal”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Que a atividade de restabelecimento das condições de Segurança Rodoviária deve 

ser executada, respeitando integralmente as regras constantes da Lei de Bases do Ambiente 

(Lei n.º 11/87, de 7 de Abril), designadamente através do cumprimento dos princípios 

específicos constantes do seu artigo 3.º. --------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da prevenção: as atuações com efeitos imediatos ou a prazo no ambiente devem 

ser consideradas de forma antecipativa, reduzindo ou eliminando as causas, 

prioritariamente à correção dos efeitos dessas ações ou atividades suscetíveis de alterarem a 

qualidade do ambiente, sendo o poluidor obrigado a corrigir ou recuperar o ambiente, 

suportando os encargos daí resultantes, não lhe sendo permitido continuar a ação poluente;  

 ---------- Do equilíbrio: devem criar-se os meios adequados para assegurar a integração das 

políticas de crescimento económico e social e de conservação da Natureza, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integrado, harmónico e sustentável; ----------------------------------- 

 ---------- Da participação: os diferentes grupos sociais devem intervir na formulação e 

execução da política de ambiente e ordenamento do território, através dos órgãos 

competentes de administração central, regional e local e de outras pessoas coletivas de 

direito público ou de pessoas e entidades privadas; ------------------------------------------------------- 

 ---------- Da unidade de gestão e ação: deve existir um órgão nacional responsável pela 

política de ambiente e ordenamento do território, que normalize e informe a atividade dos 

agentes públicos ou privados interventores, como forma de garantir a integração da 

problemática do ambiente, do ordenamento do território e do planeamento económico, 

quer ao nível global, quer sectorial, e intervenha com vista a atingir esses objetivos na falta 

ou e substituição de entidades já existentes; --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Da cooperação internacional: determina a procura de soluções concertadas com 

outros países ou organizações internacionais para os problemas de ambiente e de gestão 

dos recursos naturais; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- Da procura do nível mais adequado de ação: implica que a execução das medidas de 

política de ambiente tenha em consideração o nível mais adequado de ação, sela ele de 

âmbito internacional, nacional, regional, local ou sectorial; --------------------------------------------- 

De recuperação: devem ser tomadas medidas urgentes para limitar os processos 

degradativos nas áreas onde atualmente ocorrem e promover a recuperação dessas áreas, 

tendo em conta os equilíbrios a estabelecer com as áreas limítrofes; -------------------------------- 

Da responsabilização: aponta para a assunção pelos agentes das consequências, para 

terceiros, da sua ação, direta ou indireta, sobre os recursos naturais. -------------------------------- 

 ---------- Considerando ainda: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Que são princípios fundamentais da política ambiental do Município de S. Brás de 

Alportel:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 1. Garantir a identificação, gestão e controlo de acidentes e riscos ambientais, de 

forma adequada e atempada;  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. Cumprir a legislação e os regulamentos ambientais aplicáveis às atividades e 

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

 ---------- 3. Fomentar a reutilização e reciclagem de todos os materiais a que essa medida se 

aplique;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. Melhorar continuamente o desempenho ambiental do Município de S. Brás de 

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

 ---------- 5. Promover a qualidade do ambiente e o desenvolvimento sustentável do Concelho 

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

 ---------- Finalmente:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Que o presente Protocolo tem como objeto definir os termos da parceria, entre o 

Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante, e --------------------------------------------------------- 

 ----------  - Que a empresa “Eurosistra Portugal, Lda.”, é uma entidade habilitada para, em 

situações pós acidente, prestar um serviço de restabelecimento das condições de Segurança 

Rodoviária, designadamente, de limpeza, recolha de resíduos sólidos ou líquidos, 

respeitando as disposições legislativas em matéria ambiental. ----------------------------------------- 

 ----------  - Que a empresa “Eurosistra Portugal, Lda. ” opera em Portugal com o nome e o 

logótipo "Segurança e Ambiente" devidamente registado. ---------------------------------------------- 

 ---------- Tendo por referência os Princípios fundamentais a que estas entidades estão, por 

natureza ou imposição legal, vinculadas, designadamente os constantes do Decreto-lei 
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n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 278/2009, 

de 2 de Outubro, estabelece-se que:  ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- ENTRE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Município de S. Brás de Alportel, pessoa coletiva n.º 503 219 924 com sede na 

Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, através do seu órgão executivo, a 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, aqui representada pelo Senhor Presidente 

Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio, doravante designada por Autarquia ou Primeiro 

Outorgante ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- “Eurosistra Portugal, Lda.”, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Sintra NIPC 510457215, com sede em Rua dos Castanheiros, Vila 120, Quinta da Marinha, 

2750 - 002 Cascais, neste ato representada por Giovanni Deleo, na qualidade de sócio-

gerente, com os necessários poderes para o presente ato, doravante designada por 

Eurosistra ou Segunda Outorgante. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É ajustado e reciprocamente aceite o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas 

cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA ---------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- (ÂMBITO) ------------------------------------------------------ 

 ---------- 1 - O presente Protocolo tem como objeto definir os termos da parceria, entre o 

Primeiro Outorgante e o Segundo Outorgante, para a criação de um serviço de 

restabelecimento das condições de segurança rodoviária, respeitando os princípios de 

natureza ambiental, pós acidente de viação nas estradas e vias municipais, sob gestão do 

Primeiro Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 - O serviço referido no parágrafo anterior, ainda que efetuado em situações de 

emergência, não implica custos para a Autarquia nem para o cidadão. ------------------------------ 

 ---------- 3 - Para efeitos do presente Protocolo o serviço referido no n.º1 denomina-se 

“serviço de restabelecimento pós-acidente” e consiste na: --------------------------------------------- 

 ---------- a) Lavagem/limpeza do pavimento; ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Remoção de resíduos líquidos e sólidos da faixa de rodagem. --------------------------- 

 --------------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA ---------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- (OBJETIVOS) ---------------------------------------------------- 

 ---------- A parceria regulada pelo presente protocolo tem os seguintes objetivos: ---------------- 
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 ---------- a) A implementação de uma política local de Prevenção e Segurança Rodoviária. ----- 

 ---------- b) A garantia de um rápido restabelecimento da circulação rodoviária, em caso de 

sinistro automóvel, em condições de segurança rodoviária. -------------------------------------------- 

 ---------- c) A eficaz aplicação de conhecimentos na prestação dos serviços de 

restabelecimento da circulação, designadamente através da utilização de meios que 

respeitem os princípios de defesa do ambiente. ----------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA TERCEIRA ----------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ (COLABORAÇÃO) ------------------------------------------------- 

 ---------- 1 - Com o intuito de implementar uma colaboração dinâmica entre ambas as partes, 

a Autarquia, após assinatura do protocolo, compromete-se a: ---------------------------------------- 

 ---------- a) Informar as autoridades policiais e proteção civil com competência na área do 

município, de que foi assinado o protocolo do “Serviço de restabelecimento pós acidente”, a 

realizar pela Eurosistra. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Autorizar que a Eurosistra participe às Companhias de Seguros a ocorrência do 

sinistro e reclamar os correspondentes custos de reposição das condições de Segurança de 

circulação rodoviária nas estradas e vias municipais. ----------------------------------------------------- 

 ---------- c) Emitir documento, Anexo I ao presente Protocolo e que dele faz parte integrante, 

para que a Eurosistra obtenha, junto das entidades que nos termos da lei civil têm a 

obrigação de indemnizar, designadamente, das Companhias de Seguros, as indemnizações 

pelos danos emergentes do sinistro, no que respeita à parte relativa à intervenção da 

Eurosistra, no restabelecimento das condições de segurança estradal e de reintegração das 

matrizes ambientais, pós acidente. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Entregar à Eurosistra um exemplar com a relação das estradas, arruamentos e 

caminhos sob administração municipal, bem como um exemplar do mapa da rede viária, que 

constituem os Anexos II e III, respetivamente, deste Protocolo e que dele fazem parte 

integrante; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) Comunicar, por escrito, à Eurosistra todas e quaisquer alterações à relação das 

estradas, arruamentos e caminhos sob administração municipal, bem como um exemplar do 

mapa da rede viária municipal, consignadas na alínea anterior e constantes dos Anexos II e 

III;  ------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 - Por sua vez, a Eurosistra compromete-se a: ------------------------------------------------- 
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 ---------- a) Assegurar o “ Serviço de restabelecimento pós acidente” em caso de 

derramamento de líquidos poluentes pelo veículo, ou de dispersão de resíduos sólidos que 

constituam partes do veículo, incluindo as situações em que o condutor não seja 

identificado, podendo ser, nestes casos, os custos exclusivamente suportados pela 

Eurosistra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- b) Assegurar capacidade operativa, no prazo de sessenta dias, após a assinatura do 

presente protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Assegurar a operacionalidade de um número verde, a disponibilizar, 24 horas por 

dia durante 365 dias por ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Assegurar que o “Serviço de restabelecimento pós acidente” é prestado com 

meios multifuncionais e produtos biológicos com capacidade de dispersão e despoluição 

estradal.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- e) Assegurar a intervenção do “Serviço de restabelecimento pós acidente” em 30 

minutos nos dias úteis, e 45 minutos durante a noite, sábados, domingos e feriados, após a 

chamada de ativação, em serviço de 24 horas, 365 dias por ano. -------------------------------------- 

 ---------- f) Assegurar o “Serviço de restabelecimento pós acidente” quer este seja ativado 

pelos serviços da Autarquia, Corpos de Bombeiros ou pelas autoridades policiais para o 

número verde da Eurosistra. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- g) Assegurar que o “Serviço de restabelecimento pós acidente” não tem custos para 

a Autarquia e, consequentemente, para o cidadão. ------------------------------------------------------- 

 ---------- h) Assegurar que os custos com o “Serviço de restabelecimento pós acidente” serão 

exclusivamente imputados às Companhias de Seguro dos intervenientes responsáveis pelo 

derrame dos resíduos líquidos e/ou sólidos decorrente de um acidente ou avaria. --------------- 

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA ----------------------------------------------- 

 ------------------- (DISCRIMINAÇÃO DOS DANOS EM PATRIMÓNIO MUNICIPAL) -------------------- 

 ---------- A Eurosistra sempre que prestar o serviço de restabelecimento pós acidente, 

obriga-se a efetuar o registo dos danos causados aos bens do domínio público e/ou privado 

do Município, bem como a disponibilizar, à Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a respetiva informação. ----------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA ------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------- (UTILIZAÇÃO DE DADOS) -------------------------------------------- 
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Os Outorgantes obrigam-se, nos termos da lei em vigor, a garantir a confidencialidade dos 

dados obtidos com a realização das ações previstas neste protocolo. -------------------------------- 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA SEXTA ------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- (REVISÃO) ------------------------------------------------------ 

 ---------- 1 - As partes poderão rever as disposições constantes deste protocolo, mediante 

prévia comunicação entre si. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- 2 - As propostas serão analisadas por ambos os Outorgantes através de uma 

comissão que integrará um representante de cada parte. ----------------------------------------------- 

 ---------- 3 - As alterações, suspensões ou aditamentos serão objeto de um documento a 

elaborar e a subscrever por ambos os Outorgantes, procedendo-se à redação de novo texto 

do protocolo, depois de alterado.  ----------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- CLÁUSULA SÉTIMA ------------------------------------------------ 

 ---------------------------------------------- (PRAZO E VIGÊNCIA) ----------------------------------------------- 

O presente protocolo entra em vigor com a assinatura e vigora pelo prazo de 3 anos, 

automaticamente renovável por iguais períodos, caso não seja denunciado por escrito, por 

qualquer das partes com a antecedência mínima de seis meses, relativamente ao termo do 

prazo ou das respetivas renovações. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- PROTOCOLO DE ESTÁGIOS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – 

RATIFICAÇÃO:- O senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o seguinte 

protocolo celebrado com a Escola Secundária de S. Brás de Alportel com o objetivo de 

acolher estagiários do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. ------------- 

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

 ---------------------------------------------- Protocolo de Estágio ----------------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro Outorgante: Câmara Municipal São Brás de Alportel, situada na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, 8150-151São Brás de Alportel, Contribuinte Nº 503219924 representada por 

António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo Outorgante: Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, Sitio da Calçada, 

8150-021 S. Brás de Alportel, Contribuinte Nº 600084167, representada pela Diretora da 
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Escola, Professora Violantina Hilário. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado o presente protocolo de Estágio, que se subordinará às cláusulas 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ Cláusula Primeira ------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo tem por objetivo estabelecer, entre as duas entidades, as 

atividades a desenvolver pelos formandos durante o estágio. A formação prática, 

estruturada num plano individual de formação ou roteiro de atividades a desenvolver em 

contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais, organizacionais e de gestão de carreira relevantes para a qualificação 

profissional a adquirir, para a inserção no mundo de trabalho e para a formação ao longo da 

vida. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Cláusula Segunda ------------------------------------------------- 

 -------- O segundo outorgante irá promover no período de 210 horas, correspondente ao ano 

lectivo de 2012/2013, o curso de Educação e Formação, criado pela portaria 176/2011, de 28 

de Abril, Itinerário Educação e Formação de Desporto, Saída Profissional Técnico de Apoio à 

Gestão Desportiva, Nível 3, em regime diurno. ------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Cláusula Terceira ------------------------------------------------- 

 -------- O primeiro e o segundo outorgante desenvolverão todos os esforços de forma a 

fornecer aos alunos os saberes e instrumentos necessários ao desempenho profissional. ------ 

 ------------------------------------------------- Cláusula Quarta -------------------------------------------------- 

 -------- O primeiro outorgante compromete-se acolher na sua instituição catorze estagiários 

do Curso Profissional Técnico de Apoio à Gestão Desportiva, anexando-se a este protocolo 

uma lista nominal com a sua identificação. ------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------- Cláusula Quinta -------------------------------------------------- 

 -------- Entre ambos os outorgantes, será promovido o desenvolvimento integrado do 

estágio de acordo com a tipologia do percurso, nomeadamente: -------------------------------------- 

 -------- O primeiro outorgante colocará à disposição dos formandos do segundo outorgante 

os meios humanos, técnicos e de ambiente de trabalho necessários à organização, 

acompanhamento e à avaliação da sua formação em contexto de trabalho; ----------------------- 

 -------- O segundo outorgante nomeará, entre os professores da componente tecnológica, 

um acompanhante de estágio que trabalhará em estreita articulação com o monitor da 

entidade enquadradora do estágio. --------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- O estágio comporta um total de 210 horas, as quais decorrerão durante 7 horas 

diárias e 5 dias por semana; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O segundo outorgante entregará ao primeiro outorgante um dossier individualizado 

de estágio contendo a planificação e a calendarização das tarefas de estágio, perfil e 

competências a desenvolver nas diferentes fases do mesmo, conforme previamente 

acordado entre ambos os outorgantes; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Os dois outorgantes comprometem-se a trocar informações e a desenvolver 

projectos de investigação de interesse para as respetivas instituições da sua região; ------------ 

 -------- A formalização desta colaboração é iniciada, em cada caso, através da comunicação 

pela instituição de acolhimento, nos termos em que a mesma se vai realizar e será 

considerada aprovada pela instituição de origem, quando a mesma responder 

afirmativamente por escrito. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------- Cláusula Sexta --------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito de presente protocolo, as partes acordam em reunir periodicamente para 

análise conjunta da implementação e resultados do estágio, bem como medidas para 

superação de dificuldades dos formandos estagiários. --------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------- Cláusula Sétima -------------------------------------------------- 

 -------- Os dois outorgantes nomearão, no princípio do ano letivo, um elemento de 

coordenação das ações previstas no presente protocolo.  ----------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------- Cláusula Oitava -------------------------------------------------- 

 -------- As ações que vierem a ser lançadas na sequência deste protocolo são implementadas 

numa ótica de confiança mútua e, sempre que possível, num espírito de reciprocidade. -------- 

 -------------------------------------------------- Cláusula Nona --------------------------------------------------- 

 -------- Após a conclusão do curso, o primeiro outorgante terá direito de preferência na 

contratação dos estagiários, em igualdade de condições contratuais. -------------------------------- 

 ------------------------------------------------- Cláusula Décima ------------------------------------------------- 

Quaisquer dúvidas de interpretação e lacunas do presente protocolo serão dirimidas por 

acordo entre ambas as partes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------ Cláusula Décima Primeira ------------------------------------------- 

Este protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e será prorrogado por sucessivos 

períodos de um, dois ou três anos, desde que não seja denunciado por qualquer das partes, 

e poderá ser revisto por solicitação de qualquer das instituições. ------------------------------------- 
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 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo assinado pelo 

senhor Presidente no dia 30 de maio de 2013. ------------------------------------------------------------- 

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – ASSOCIAÇÃO IN LOCO:- O senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a adenda ao protocolo de colaboração 

celebrado com a Associação In Loco. -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A ANIMAÇÃO DA ZONA DE INTERVENÇÃO 

DA ESTRATÉGIA LOCAL DE DESENVOLVIEMNTO PARA O “INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL” 

 ---------- ADENDA -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- A presente ADENDA ao Protocolo de Cooperação, resultou da orientação da 

Autoridade de Gestão do PRODER, relativa ao prolongamento para o final do ano 2014, da 

2ª fase de execução do Plano de Aquisição de Competências e Animação, integrado na 

assistência técnica das Entidades Gestoras das Estratégias Locais de Desenvolvimento e no 

qual se integra o apoio ao funcionamento da Rede de Animação Local. ------------------------------ 

 ---------- Tendo em conta o prolongamento referido, o ponto 1 do Artigo 4, passa a ler o 

seguinte texto “O presente protocolo deverá vigorar entre 1 de Janeiro de 2009 e 31 de 

Dezembro de 2014” sendo formalizada a alteração através da assinatura da Adenda entre as 

partes, tendo como outorgantes: ------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------  - o Município de São Brás de Alportel, enquanto 1º outorgante, com sede na Rua 

Gago Coutinho, n.º 1, em São Brás de Alportel, representado pelo seu Presidente, António 

Paulo Jacinto Eusébio; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - a Associação In Loco, enquanto 2º outorgante, com sede no Centro de Apoio ao 

desenvolvimento sustentável da Serra do Caldeirão, Avenida da Liberdade, Sítio da Campina, 

n.º 101, em São Brás de Alportel, representada pelo Presidente da Direção, Nelson Manuel 

dos Santos Dias.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a presente adenda à 

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

 -------- Neste momento, saíram da sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio Martins e 

Dr. Tomás Nunes, por fazerem parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a 

seguir.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO – DISPOSITIVO ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 

(DECIF); O senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o protocolo de celebrado 

entre a autarquia, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Federação dos Bombeiros do 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 35 

Algarve, os restantes municípios do Algarve e as Associações Humanitárias de Bombeiros 

Voluntários também do Algarve. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- “Entre:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- PRIMEIRA OUTORGANTE: Autoridade Nacional de Proteção Civil, adiante 

designada por ANPC, pessoa coletiva de direito público n.º 600 082 490, com sede na  

Avenida do Forte – Carnaxide, aqui representada pelo seu Diretor Nacional de Recursos de 

Proteção Civil, com poderes para o ato, Coronel José Carlos dos Santos Teixeira; ------------------ 

 ---------- SEGUNDA OUTORGANTE: Federação dos Bombeiros do Algarve, adiante designada 

por FBA, pessoa coletiva n.º 509 890 300, com sede na Avenida Dr. Bernardino da Silva em 

Olhão, aqui representada pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Sr. Teodósio Rocha 

Carrilho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- TERCEIRO OUTORGANTE: Município de Albufeira, pessoa coletiva de direito público 

n.º 503 539 473, com sede na Rua do Município Cerro Alagoa, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. José Carlos Martins Rolo;  ------------------------------------ 

 ---------- QUARTO OUTORGANTE: Município de Alcoutim, pessoa coletiva de direito público 

n.º 506 772 446, com sede na Rua do Município, aqui representada pelo seu Presidente, com 

poderes para o ato, Dr. Francisco Caimoto Amaral;  ------------------------------------------------------- 

 ---------- QUINTO OUTORGANTE: Município de Aljezur, pessoa coletiva de direito público n.º 

505 932 512, com sede na Rua Capitão Salgueiro Maia, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. José Manuel Velhinho Amarelinho;  ----------------------- 

 ---------- SEXTO OUTORGANTE: Município de Castro Marim, pessoa coletiva de direito 

público n.º 506 801 969, com sede na Rua Dr. José Alves Moreira, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. José Fernandes; ------------------------------------------------ 

 ---------- SÉTIMO OUTORGANTE: Município de Faro, pessoa coletiva de direito público n.º 506 

579 425, com sede na Rua do Município, aqui representada pelo seu Presidente, com poderes 

para o ato, Eng.º José Macário Correia;  ---------------------------------------------------------------------- 

 ---------- OITAVO OUTORGANTE: Município de Lagoa, pessoa coletiva de direito público n.º 

506 804 240, com sede no Largo do Município, aqui representada pelo seu Presidente, com 

poderes para o ato, Dr. José Inácio Marques Eduardo;  --------------------------------------------------- 
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 ---------- NONO OUTORGANTE: Município de Lagos, pessoa coletiva de direito público n.º 505 

170 876, com sede em Paços do Concelho Séc. XXI - Praça do Município, aqui representada 

pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Dr. Júlio José Monteiro Barroso; --------------------- 

 ---------- DÉCIMO OUTORGANTE: Município de Loulé, pessoa coletiva de direito público n.º 

502 098 139, com sede na Praça da República, aqui representada pelo seu Presidente, com 

poderes para o ato, Dr. Sebastião Francisco Seruca Emídio;   ------------------------------------------- 

 ---------- DÉCIMO PRIMEIRO OUTORGANTE: Município de Monchique, pessoa coletiva de 

direito público n.º 506 826 961, com sede na Travessa da Portela, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Rui Miguel da Silva André: ----------------------------------- 

 ---------- DÉCIMO SEGUNDO OUTORGANTE: Município de Olhão, pessoa coletiva de direito 

público n.º 506 321 894, com sede no Largo Sebastião Martins Mestre, aqui representada 

pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Eng.º Francisco José Fernandes Leal;  -------------- 

 ---------- DÉCIMO TERCEIRO OUTORGANTE: Município de Portimão, pessoa coletiva de 

direito público n.º 505 309 939, com sede no Largo 1º de Maio, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Manuel António da Luz;  ------------------------------------- 

 ---------- DÉCIMO QUARTO OUTORGANTE: Município de São Brás de Alportel, pessoa 

coletiva de direito público n.º 503 219 924, com sede na Rua General Gago Coutinho, aqui 

representada pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Eng.º António Paulo Jacinto 

Eusébio;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- DÉCIMO QUINTO OUTORGANTE: Município de Silves, pessoa coletiva de direito 

público n.º 506 818 837, com sede na Praça do Município, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Rogério Santos Pinto;  ---------------------------------------- 

 ---------- DÉCIMO SEXTO OUTORGANTE: Município de Tavira, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501 067 191, com sede na Praça da República, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Jorge Manuel Nascimento Botelho; ----------------------- 

 ---------- DÉCIMO SÉTIMO OUTORGANTE: Município de  Vila  do  Bispo,  pessoa  coletiva  de 

direito  público  n.º  506  730  573,  com  sede  na  Rua  Paços  do  Concelho ,  aqui 

representada  pelo  seu  Presidente,  com  poderes  para  o  ato,  Sr.  Adelino Augusto da 

Rocha Soares;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- DÉCIMO  OITAVO  OUTORGANTE: Município  de  Vila  Real  de  Santo  António,  

pessoa coletiva  de  direito  público  n.º  506  833  224,  com  sede  na  Praça  Marquês  de  
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Pombal,  aqui  representada  pelo  seu  Presidente,  com  poderes  para  o  ato, Eng.º Luís 

Filipe Seromenho Gomes;  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- DÉCIMA  NONA  OUTORGANTE: Associação Humanitária  de  Bombeiros  

Voluntários de Albufeira, adiante designada por AHB de Albufeira, pessoa coletiva n.º 501 

189  912,  com sede  na  Rua  dos  Bombeiros Voluntários  -  Quinta  da  Palmeira - Albufeira, 

aqui representada pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Dr. José Carlos Martins Rolo;  

 ---------- VIGÉSIMA  OUTORGANTE: Associação Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  de 

Alcoutim, adiante designada por AHB de Alcoutim, pessoa coletiva n.º 501 646 981, com 

sede em Quartel dos Bombeiros - Alcoutim, aqui representada pelo seu Presidente, com 

poderes para o ato, Sr. José Tiago Pereira Faustino;  ------------------------------------------------------ 

 ---------- VIGÉSIMA PRIMEIRA  OUTORGANTE: Associação Humanitária  de  Bombeiros 

Voluntários de Aljezur, adiante designada por AHB de Aljezur, pessoa coletiva n.º 501  254  

145,  com  sede  na  Rua  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Aljezur,  aqui representada pelo 

seu Presidente, com poderes para o ato, Sr. João Manuel de Jesus Cabral;  ------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA SEGUNDA OUTORGANTE: Associação Humanitária de Bombeiros de Faro 

– Cruz Lusa, adiante designada por AHB de Faro, pessoa coletiva n.º 500 926 352, com sede 

na Rua Comandante Francisco Manuel, aqui representada pelo seu Presidente, com poderes 

para o ato, Eng.º João Manuel Gaspar Pedro;  -------------------------------------------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA  TERCEIRA  OUTORGANTE:  Associação  Humanitária  de  Bombeiros 

Voluntários de Lagoa, adiante designada por AHB de Lagoa, pessoa coletiva n.º  501  089  

730,  com  sede  na  Rua  dos  Bombeiros  Voluntários,  aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Sr. Teodósio Rocha Carrilho;  ------------------------------------ 

 ---------- VIGÉSIMA  QUARTA  OUTORGANTE:  Associação  Humanitária  de  Bombeiros 

Voluntários de Lagos, adiante designada por AHB de Lagos, pessoa coletiva n.º 501  133  

267,  com  sede  na  Rua  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Lagos,  aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Paulo José Dias Morgado; ----------------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA QUINTA OUTORGANTE: Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Monchique, adiante designada por AHB de Monchique, pessoa coletiva n.º 

501  331  972,  com  sede  na  Estrada  Nacional  266  em  Monchique,  aqui representada  

pelo  seu  Presidente,  com  poderes  para  o  ato,  Sr.  Luis  Filipe Pacheco;  ------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA  SEXTA  OUTORGANTE:  Associação  Humanitária  de  Bombeiros  

Voluntários de Portimão, adiante designada por AHB de Portimão, pessoa coletiva n.º 501 
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072 330,  com  sede  na  Rua  dos  Bombeiros  Voluntários  de  Portimão, aqui representada 

pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Sr. Álvaro Miguel Peixinho Alambre Bila;  --------- 

 ---------- VIGÉSIMA SÉTIMA OUTORGANTE: Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de São Bartolomeu de Messines, adiante designada por AHB de S. B. Messines, 

pessoa  coletiva  n.º 501  081  852,  com  sede  na  Av.  João  de  Deus  em  S.  B. Messines, 

aqui representada pelo seu Presidente, com poderes para o ato, Sr. Joaquim Manuel Silva 

Gonçalves; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA OITAVA OUTORGANTE: Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de São Brás de Alportel, adiante designada por AHB de S. B. Alportel, pessoa 

coletiva n.º 501 161 651, com sede na Rua Vasco da Gama em S. B. Alportel, aqui  

representada  pelo  seu  Presidente,  com  poderes  para  o  ato,  Dr.  Flávio José da Silva Dias 

Martins;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- VIGÉSIMA NONA OUTORGANTE: Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de  Silves,  adiante  designada  por  AHB  de  Silves,  pessoa  coletiva  n.º  501  

275 100, com sede na Rua Cruz da Palmeira em Silves, aqui representada pelo seu 

Presidente, com poderes para o ato, Dr. Vítor Manuel Sequeira Rodrigues;   ------------------------ 

 ---------- TRIGÉSIMA  OUTORGANTE:  Associação  Humanitária  de  Bombeiros  Voluntários  

de Vila do Bispo, adiante designada por AHB de Vila do Bispo, pessoa coletiva n.º 501 432 

876, com sede na Rua 1º de Maio, em Vila do Bispo, aqui representada pelo seu Presidente, 

com poderes para o ato, Sr. Carlos Manuel Mateus Costa;   --------------------------------------------- 

 ---------- TRIGÉSIMA  PRIMEIRA  OUTORGANTE:  Associação  Humanitária  de  Bombeiros 

Voluntários  de  Vila  Real  de  Santo  António,  adiante  designada  por  AHB  de VRSA,  

pessoa  coletiva  n.º  501  383  700,  com  sede  na  Rua  Dr.  Francisco  Sá Carneiro,  em  Vila  

Real  de  Santo  António,  aqui  representada  pelo  seu Presidente, com poderes para o ato, 

Sr. José António Romão Neto;  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------  - A  exemplo  dos  anos  anteriores  existe  a  necessidade  de  manter  na Região do 

Algarve um Dispositivo Especial transversal a todo o distrito, dedicado  em  exclusivo  aos  

Incêndios  Florestais,  que  assegure  uma capacidade  adequada  de  resposta  a  este  

desígnio  nacional,  sem comprometer  a  eficiência  na  resposta  às  restantes  ocorrências  

no âmbito  da  proteção  e  socorro  que,  de  acordo  com  o  histórico  no período  

considerado,  aumentam  exponencialmente,  face  ao incremento  sazonal  da  população  

do  Algarve,  enquanto  destino turístico;  -------------------------------------------------------------------- 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 39 

 ----------  - Todos os anos os Comandantes  dos  Corpos  de  Bombeiros  sentem dificuldades 

na criação de Equipas em número suficiente para integrar o  Dispositivo  Especial  de  

Combate  a  Incêndios  Florestais  (DECIF)  e instituído pela Diretiva Operacional nº 02-DECIF 

da ANPC, no âmbito do Sistema Integrado  de  Operações  Proteção  e  Socorro  (SIOPS)  -  

artigo 28º, do Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

72/2013, de 31 de maio;   ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - O  dispositivo  instalado  nos  anos  transatos,  sobejamente consensualizado  por  

todos  os  Agentes  de  Proteção  Civil  (APC)  e Entidades  Cooperantes  (EC),  foram  

fundamentais  para  o  êxito alcançado, porquanto a sua intervenção materializa um ataque 

inicial eficaz, no combate aos incêndios florestais; --------------------------------------------------------- 

 ----------  - Na impossibilidade  dos  Corpos  de  Bombeiros  (CB)  do  Algarve constituírem  o  

DECIF  planeado  pela  ANPC/Comando  Distrital  de Operações  de  Socorro  (CDOS)  de  Faro,  

conjugada  com  a probabilidade  de  alto  risco  de  incêndios  florestais,  propiciam  uma 

ameaça que importa mitigar;   ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  - Nos  anos  transatos  os  municípios,  cientes  da  ameaça  em  presença  e com  

vista  a  incentivar  a  constituição  do  DECIF  planeado,  têm reforçado  a  compensação  

atribuída  pela  ANPC  aos  Bombeiros Integrantes do DECIF;   ------------------------------------------ 

 ----------  - Se  impõe  a  necessidade  de  garantir  a  constituição  do  DECIF, considerado  

adequado,  para  a  região  do  Algarve,  é  celebrado  o presente PROTOCOLO que se rege 

nos termos e condições das cláusulas seguintes:  ---------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMEIRA  ---------------------------------------------- 

 ---------- O  presente  protocolo  visa  estabelecer  para  o  período  mais  vulnerável  à 

ocorrência de Incêndios Florestais (IF) - 15 de Maio a 15 de Outubro de 2013, os critérios  e  

procedimentos,  a  adotar  pelos  Outorgantes,  relativos  ao financiamento às Entidades 

Detentoras (ED) dos CB, por forma a assegurar a constituição  do  DECIF  do  Algarve,  que  

permita  abordar  as  fases  de  maior perigo, com elevado grau de segurança e eficácia, 

tendo por base o histórico e a previsibilidade de ocorrências.  ------------------------------------------ 

 --------------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA  ---------------------------------------------- 

 ---------- As AHB acima identificadas e os CB mantidos pelos municípios, de acordo com as  

diretrizes  emanadas  pelo  Comando  Distrital  de  Operações  de  Socorro (CDOS) de Faro, 

obrigam-se pelo presente Protocolo, a constituir as Equipas de Intervenção (EI) do DECIF, 

para as seguintes fases de perigo:   ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a)  Fases Bravo (15 maio a 30 de junho):   ------------------------------------------------------- 
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 ------------------ i) De 15 a 31 de maio: 6 (seis) Equipas de Combate a Incêndios (ECIN), 

constituídas por 5 (cinco) Bombeiros e 1 (um) veículo de Combate cada uma,  e  2  (duas)  

Equipas  Logísticas  de  Apoio  ao  Combate  (ELAC), constituídas por 2 (dois) Bombeiros e 1 

(um) veículo-tanque cada uma;   ------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------ ii) De 01 a 30 de junho: 17 (dezassete) ECIN e 4 (quatro) ELAC.  --------------------- 

 ---------- b)  Fase Charlie (01 de julho a 30 de setembro) do DECIF:  ---------------------------------- 

 ------------------ i) De 01 a 31 de julho: 30 (trinta) ECIN e 12 (doze) ELAC;  ----------------------------- 

 ------------------ ii) De 01 a 31 de agosto: 30 (trinta) ECIN e 12 (doze) ELAC;   ------------------------- 

 ------------------ iii) De 01 a 30 de setembro: 30 (trinta) ECIN e 12 (doze) ELAC;   --------------------- 

 ---------- c)  Fase Delta (01 a 31 de outubro) do DECIF (meios em exclusivo apenas até 15 de 

outubro):  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------ i) De 01 a 15 de outubro: 8 (oito) ECIN e 2 (duas) ELAC.  ------------------------------- 

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA TERCEIRA  ---------------------------------------------- 

 ---------- A ANPC compromete-se a compensar financeiramente a constituição das EI, no valor 

de € 45,00 (quarenta e cinco euros) por homem, por uma jornada de 24 horas, quantia a 

transferir para as AHB Outorgantes do presente protocolo e FBA, relativamente às EI 

constituídas pelos CB mantidos pelos Municípios.  --------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA QUARTA  ----------------------------------------------- 

 ---------- 1. Para  os  fins  descritos  nas  cláusulas  anteriores,  os  Municípios, comprometem-

se a atribuir um complemento diário de € 15,00 (quinze euros) a 693  Bombeiros  (605  

constituintes  das  ECIN  e  88  constituintes  das  ELAC) integrantes do DECIF, num valor total 

de € 300.540,00, a dividir pelos dezasseis Municípios o que corresponde a um encargo 

financeiro no valor de € 18.783,75 a cada Município.  ---------------------------------------------------- 

 ---------- 2.  O  complemento  referido  no  número  anterior  será  pago  à  FBA  nas seguintes 

tranches e datas: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valor da tranche em euros € Data limite da transferência 

€ 3.157,51* 25 de junho de 2013 

€ 5.056,88 25 de julho de 2013 

€ 5.056,88   25 de agosto de 2013  

€ 4.893,75 25 de setembro de 2013  

€ 618.75 10  de outubro de 2013 

*Respeitante aos meses de maio e junho.  ------------------------------------------------------------------- 
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 ----------------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA  ----------------------------------------------- 

 ---------- Os  Municípios prestarão,  ainda,  a  sua colaboração através  da cedência  de 

material e equipamento que se afigure necessário para a constituição das EI dos CB mantidos 

pelos mesmos para a constituição do Dispositivo referido na cláusula segunda.  ------------------ 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA SEXTA  ------------------------------------------------ 

 ---------- 1.  A  FBA,  após  o  recebimento  das  verbas  referidas  nas  cláusulas  terceira  e 

quarta,  compromete-se  a  transferi-las,  de  imediato,  para  a  conta  bancária das  AHB  

Outorgantes  do  presente  protocolo,  bem  como  a  efetuar  o pagamento  direto  aos  

Bombeiros,  dos  CB  mantidos  pelos  Municípios, integrantes das EI, do DECIF instalado.   

 ---------- 2.  Para  o  efeito  do  disposto  no  número  anterior,  o  Comando  Distrital  de 

Operações e Socorro (CDOS) de Faro remete à FBA, no início de cada mês, uma listagem com 

o DECIF instalado em cada CB.  --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Este Protocolo, composto por 13 (treze) páginas, foi elaborado em trinta e um 

originais, ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes.” ---------------------------- 

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o protocolo assinado pelo 

senhor Presidente no dia 01 de julho de 2013. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Reentraram na sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio e Dr. Tomás, para 

participarem nos restantes assuntos agendados para a presente reunião. --------------------------  

 ---------- CONTRATO DE PARCERIA COM O CCD – PROJETO DO “ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO 

ROSA BEATRIZ” – RATIFICAÇÃO:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou o 

contrato de parceria, celebrado com o CCD – Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, no âmbito 

do projeto do “Espaço Multiusos João Rosa Beatriz”. ----------------------------------------------------- 

 ---------- “CONTRATO DE PARCERIA --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PROJECTO DO ESPAÇO MULTIUSOS JOÃO ROSA 

BEATRIZ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, 

n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, número de identificação fiscal n.º 503 219 924, 

representada pelo seu Presidente António Paulo Jacinto Eusébio, como primeira outorgante e 

entidade gestora da operação, e  ------------------------------------------------------------------------------ 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2013/07/02  Página 42 

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

de Freguesiaa de São Brás de Alportel, Instituição Particular de Solidariedade Social, NISS 

20003263118 e Número de Identificação Fiscal 503 971 502, com sede em Rua Gago 

Coutinho n.º 1 , 8150-151 São Brás de Alportel, representada neste acto pelo seu Presidente 

da Direcção, Paulo Alexandre Silva e pela sua tesoureira, Ema Pinto, como segunda 

outorgante, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- É firmado o seguinte contrato de parceria para a concretização do projecto do 

Espaço Multiusos João Rosa Beatriz, que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------ 

 ----------------------------------------- DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ------------------------------------------ 

 ---------- 1. OBJECTIVO DO CONTRATO DE PARCERIA ---------------------------------------------------------------- 

O presente contrato de parceria tem como objecto formalizar o contrato de parceria entre 

ambas as entidades promotoras, com vista a concretizar o projecto de criaçãodo Espaço 

Multiusos João Rosa Beatriz, no espaço envolvente ao Bairro Social João Rosa Beatriz, em 

São Brás de Alportel, freguesia e concelho de São Brás de Alportel, o qual é objecto de 

candidatura ao Subprograma 3 do PRODER "Dinamização das áreas rurais" do GAL - Interior 

do Algarve Central, no âmbito da Medida 3.2 - Qualidade de vida, Acção 3.2.2(1) - Serviços 

básicos para a população rural. -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. OBJECTIVOS DO PROJECTO: ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que no Bairro Social estamos perante uma população alvo 

caraterizada por um grande percentagem de situações de pobreza e exclusão social, que se 

consubstancia num elevado número de moradores pensionistas e beneficiários do 

Rendimentos Social de Inserção; assim como por frágeis relações de vizinhança e de inter-

relação com os restantes residentes no município.     ------------------------------------------------------ 

 ---------- Sublinha-se ainda que mesmo junto ao Bairro Social e ao terreno onde vai ser 

implementado o Espaço Multiusos existe um outro bairro, de habitação a custos controlados, 

com cerca de 70 fogos. Pelo que, os moradores deste bairro também serão potenciais 

beneficiários e utilizadores deste equipamento. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Em 2005 foram efetuados melhoramentos nos espaços exteriores e nas zonas 

envolventes do Bairro e em 2010 foi construído um campo de jogos. E este é o único 

equipamento coletivo de apoio aos cerca de 250 residentes. -------------------------------------------- 

 ---------- A insuficiência de equipamentos coletivos destinados aos moradores e a 

necessidade identificada de efetuar uma intervenção e animação comunitárias mais efetivas 
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e regulares são fragilidades que há muito estão diagnosticadas e que até ao momento, por 

falta de recursos económicos e também humanos, não foi possível suprir. -------------------------- 

 ---------- A concretização deste projeto, com a criação de um espaço multiusos e 

multifunções, permitirá a realização de uma série de ações e atividades e a disponibilização 

de uma panóplia de serviços e de apoios, que contribuirão, para a inclusão social dos 

moradores dos bairro, valorizando a sua imagem, trabalhando as suas competências, 

aproximando-os da restante comunidade onde estão inseridos e aproximando também as 

próprias gerações que coabitam no bairro. A realização de eventos possibilitará ainda 

fomentar a interação e o convívio entre todos os intervenientes no projeto.  ----------------------- 

 ---------- Com a construção do Espaço multiusos pretende-se: ------------------------------------------ 

 ---------- - Promover a valorização e dignificação dos moradores -------------------------------------- 

 ---------- - Elevar a autoest 

ima dos moradores ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- - Melhorar a qualidade de vida dos moradores -------------------------------------------------- 

 ---------- - Fomentar a abertura do bairro à Comunidade Envolvente ---------------------------------- 

 ---------- - Promover o convívio entre os moradores do bairro e a restante população do 

concelho -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Combater o isolamento social do bairro  -------------------------------------------------------- 

 ---------- - Promover o convívio intergeracional ------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Melhorar as relações de vizinhança -------------------------------------------------------------- 

 ---------- - Aumentar o sentimento de pertença dos moradores relativamente ao bairro --------- 

 ---------- - Promover a mobilização e auto-organização dos moradores do bairro ------------------ 

 ---------- - Descentralizar serviços prestados pela Câmara Municipal e pelo CCD. ------------------ 

 ---------- 3. COMPROMISSOS DAS PARTES OUTORGANTES ---------------------------------------------------------- 

 ---------- À Câmara Municipal de São Brás de Alportel, como entidade gestora, na qualidade 

de 1.º outorgante, caberá proceder às obras de construção e a todo apetrechamento do novo 

edifício e espaço envolvente para acolher este novo serviço, dotar o espaço das condições 

necessárias ao seu funcionamento, quer a nível de recursos materiais como recursos 

humanos, bem como à coordenação do mesmo. ----------------------------------------------------------- 

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

Freguesia de São Brás de Alportel caberá, por seu turno, assegurar a dinamização de um 

conjunto diversificado de atividades do espaço, nomeadamente atendimentos em diversas 
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áreas, disponibilizando à comunidade do Bairro a proximidade a uma pluralidade de serviços, 

na área social, que são vitais para a resolução dos seus problemas e supressão das suas 

necessidades sociais. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 4. CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL -------------------------------------------------------- 

 ---------- a) A execução das actividades e obrigações a que estão adstritos, no âmbito do 

presente contrato, é da responsabilidade de cada um dos outorgantes. ----------------------------- 

 ---------- b) A resolução de quaisquer litígios entre as partes outorgantes é da sua exclusiva 

responsabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 5. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE CONJUNTA  ------------------------------------------ 

Sem prejuízo da responsabilidade contratual em que, nos termos gerais, incorra perante os 

demais, a violação por qualquer uma das partes, dos deveres e obrigações previstas no 

presente contrato, pode implicar incumprimento, no todo ou em parte significativa, da 

realização do projecto comum nas condições aprovadas, com as consequentes reduções ou 

exclusões em sede de contrato de financiamento. --------------------------------------------------------- 

 ---------- 6. DURAÇÃO DO CONTRATO ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O presente contrato vigora de 2 de maio de 2013 a 2 de maio de 2014, período findo 

o qual deverão estar concluídas as obras de construção do edifício, pelo que haverá 

condições para a entrada em funcionamento do Espaço Multiusos João Rosa Beatriz, para o 

qual será posteriormente firmado entre as entidades promotoras do projeto um contrato-

programa que regulamente a continuidade deste projeto.” --------------------------------------------- 

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de parceria 

assinado pelo senhor Presidente no dia 28 de junho de 2013. ------------------------------------------ 

 -------- APROVAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DA VILA:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Diretor do Departamento Técnico Municipal desta 

autarquia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “ASSUNTO: Obra DOM-15/2013 – Abertura de passagem e pavimentação do 

Parque da Vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pretendendo a Câmara Municipal levar a efeito a empreitada em epígrafe, informa-se 

que se estima o valor de 100.000,00 € + IVA para custo da obra.   ------------------------------------- 

 -------- A autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual sobre a abertura de 

um procedimento de contratação de empreitada foi solicitada à Assembleia Municipal de 
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27/06/2013, tendo sido concedida. No entanto, e por tratar-se de uma intervenção que 

engloba a abertura de passagem para a rua João Rosa Beatriz e pavimentação do parque, o 

nome da empreitada foi corrigido de “Requalificação do Parque da Vila” para “Abertura de 

passagem e pavimentação do Parque da Vila” ------------------------------------------------------------- 

Junta-se o projeto, caderno de encargos e convite para aprovação. ----------------------------------- 

 -------- Segundo o valor acima referido, o procedimento a adotar poderá, face ao estipulado 

no artº 19 do Código dos Contratos Públicos (CCP), ser o ajuste direto, podendo-se nos 

termos do artº114 do mesmo código convidar mais do que uma entidade. ------------------------- 

 -------- Nos termos do artigo 67º do CCP, deverá ser nomeado o júri para o procedimento, 

propondo-se os seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------- 

Presidente – Vitor Manuel Martins Guerreiro, vereador a tempo inteiro. 

Vogais efetivos – Filipe Joel Rodrigues Sobral, Engenheiro que substituirá o presidente nas 

suas faltas e impedimentos e Mónica Cristina Dias Inácio, Engenheira Técnica Superior de 1ª 

Classe.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Vogais suplentes – Hélder Brito Rosa, e Telma Cristina Vaz Rasquinho, ambos 

engenheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A despesa deverá ser cabimentada pelos serviços de contabilidade.  ------------------------ 

 -------- Os valores a cabimentar no ano 2013 serão de 80.000,00 + IVA (4 meses), no ano 

2014 o valor de 20.000,00€+IVA (1 mês), totalizando o valor base do procedimento de 

100.000,00€ +IVA.   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim sendo leva-se à consideração do Exmº Sr. Presidente a aprovação do 

procedimento e demais diligências que julgar por conveniente. ---------------------------------------- 

 -------- Propõe-se a consulta das seguintes empresas: ---------------------------------------------------- 

 --------  - José de Sousa Barra & Filhos Lda. ------------------------------------------------------------------ 

 --------  - J.J. Brito Lda.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Martins Gago & Filhos Lda. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto e autorizar a abertura do 

procedimento nos termos da informação, dando poderes ao senhor Presidente para 

despachar os procedimentos seguintes. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- APROVAÇÃO DO PROJETO DE RENOVAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Diretor do Departamento Técnico Municipal desta 

DELIBERAÇÕES 
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autarquia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “ASSUNTO: Obra DOM-16/2013 – Requalificação da Praça da Republica. --------------- 

 -------- Pretendendo a Câmara Municipal levar a efeito a empreitada em epígrafe, informa-se 

que se estima o valor de 170.000,00 € + IVA para custo da obra. -------------------------------------- 

 -------- A autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual sobre a abertura de 

um procedimento de contratação de empreitada foi solicitada à Assembleia Municipal de 

27/06/2013, tendo sido concedida.  --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Junta-se o projeto composto por caderno de encargos, programa de procedimento, 

plano de segurança e plano de gestão de resíduos para aprovação. ---------------------------------- 

 -------- Segundo o valor acima referido, o procedimento adequado face ao estipulado no artº 

19, alínea b) do Código dos Contratos Públicos (CCP) poderá ser o concurso público sem 

publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. --------------------------------------------- 

 -------- Nos termos do artigo 67º do CCP, deverá ser nomeado o júri para o procedimento, 

propondo-se os seguintes elementos: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Presidente – Vitor Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal.  ----------------------- 

 -------- Vogais efetivos – Hélder Brito Rosa, Diretor de Departamento Técnico Municipal e 

Telma Cristina Vaz Rasquinho, Técnica superior.  ---------------------------------------------------------- 

 -------- Vogais Suplentes – Mónica Cristina Dias Inácio, Técnica superior, que substituirá o 

presidente nas suas faltas e impedimentos e Filipe Joel Rodrigues Sobral, Técnico superior.  

A despesa deverá ser previamente cabimentada pela DFP.  --------------------------------------------- 

Os valores estimados a cabimentar no ano 2013 serão de 79.000,00+IVA (3 meses), no ano 

2014 o valor de 91.000,00€+IVA (3 meses), totalizando o valor base do procedimento de 

170.000,00€ +IVA.   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim sendo leva-se à consideração da Exmª Câmara a aprovação do Projeto e 

deliberação de abertura de procedimento, caso se julgue por conveniente. ------------------------- 

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

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

 -------- Primeiro - Aprovar o projeto; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo - Aprovar o caderno de encargos, programa de procedimento, plano de 

segurança e plano de gestão de resíduos; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro - Nomear para constituição do júri os elementos propostos na informação; --- 
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 -------- Quarto - Mandar abrir concurso público sem publicação de anúncio no Jornal Oficial 

da UE, para execução da obra “Renovação da Praça da República” com o preço base de 

170.000,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------- 

 ---------- CCD – PEDIDO DE PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL AO PEDIDO DE ALTERAÇÃO 

AO FINANCIAMENTO DO PLANO LARA – CLDS N.º 140:- Presente um ofício de 01 de julho 

corrente, remetido pelo CCD – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, na qualidade de entidade 

coordenadora do Contrato Local de Desenvolvimento Social, a solicitar parecer da Câmara 

Municipal relativamente ao pedido de alteração ao financiamento do Plano LARA a remeter 

para o Instituto de Segurança Social. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de alteração ao 

financiamento do Plano LARA. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- CCD – PEDIDO DE ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO ANUAL 2013:- Presente um ofício 

de 25 de junho corrente, remetido pelo CCD – Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, a solicitar 

o adiantamento do subsídio anual previsto no orçamento para o ano 2013. ----------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o adiantamento do 

subsídio anual previsto para o ano 2013. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------- 

 -------- CAMINHO MUNICIPAL 1206 -OCUPAÇÃO ABUSIVA DA VIA PÚBLICA:- Presente uma 

informação da fiscalização municipal relativa à ocupação abusiva da via pública com pinos de 

sinalização no caminho municipal 1206, no sítio das Mealhas. ----------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar notificar todos os 

proprietários para a remoção, no prazo de 10 dias, dos obstáculos colocados na via pública 

sem autorização, findo o prazo a Câmara Municipal procederá à respetiva remoção. ------------ 

 -------- 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 18 de junho a 01 de julho 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. ------------------------------ 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 2110 a 

2146, de 2150 a 2155, 2168, de 2170 a 2176, de 2179 a 2193, de 2200 a 2233, 2235, 2237, 

2241, de 2243 a 2250, de 2254 a 2262, de 2264 a 2288, de 2290 a 2293, de 2296 a 2300, 

2303, de 2310 a 2330, de 2332 a 2334, 2336, 2338, 2340, de 2345 a 2352, de 2355 a 2359, 

de 2361 a 2371, no valor de € 331.436,23; ------------------------------------------------------------------ 

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

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

2109, de 2147 a 2149, de 2156 a 2167/3, 2169, de 2177 a 2178, 2234, de 2238 a 2240, 2242, 

de 2251 a 2253, 2263, 2289, de 2294 a 2295, de 2301 a 2302, de 2304 a 2309, 2331, 2335, 

2337, 2339, de 2341 a 2344, de 2353 a 2354, 2360, 2323/2, no valor de € 531.127,13; ---------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2194 a 2199, 

2236, no valor de € 8.759,51. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


