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ACTA 

 

Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre 

desta Edilidade, compareceram pelas 14h40m os Excelentíssimos Senhores Dr. 

Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, Dr. Hugo Miguel Guerreiro Nunes, Dr.ª Ana Isabel da 

Encarnação Carvalho Machado, Pedro Maria Neves de Oliveira, João Sousa 

Martins, Dr. Hélder Manuel Faria Martins, Eng.º Paulo Viegas Martins, Dr.ª Marilyn 

Tomás Galvão da Conceição Sousa (em substituição da Sr.ª Vereadora Dr.ª Sónia 

Caliço Soares) e Eng.º Eugénio Manuel Coelho Guerreiro (em substituição do Sr. 

Vereador Dr. Rui Guerreiro) respectivamente Presidente e Vereadores deste Corpo 

Administrativo, comigo, Rui Salvador Felizardo Tardão, Chefe da Divisão Jurídica e 

de Contencioso, a fim de realizar-se a reunião ordinária quinzenal, convocada nos 

termos do artigo 40º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Período antes da ordem do dia; ------------------------------------------------------------------- 

2- Assuntos dos diversos departamentos municipais; ------------------------------------------ 

3- Assuntos diversos. -----------------------------------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Por ser uma reunião pública, foi dada a palavra ao 

público presente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Paulo Marques  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proc. Urbiloulé – Área Empresarial de Esteval. Consultei os arq.ºs sobre a 

possibilidade de construção no terreno que me disseram que podia construir. 

Reunimos com o presidente, à data, onde nos dizem que se não dermos 8 mil 

metros de terreno, 50%, possibilitavam o requerido. ------------------------------------------- 

Quando é pedido o processo, o Vereador Dr. Paulo Bernardo diz que não é possível 

fazer nada. A Urbiloulé, mete depois um processo de loteamento que foi 

inviabilizado. Já meti 3 processos diferentes para tentar aprovar o loteamento, na 
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última tentativa aparece o PUCE que seria a inviabilizar tudo o que se podia ali fazer. 

A Câmara está alertada para a situação em causa, não é um problema do PDM, mas 

sim do plano do Arq.º Manuel Vieira. Vejo que estão a ser mudados técnicos todos 

os dias e quem fez mal a este Concelho é que se mantém. ---------------------------------- 

Senhor Presidente : Pede ao Sr. Paulo Marques que manifeste a sua insatisfação 

mas não nomeie pessoas, nomeie serviços, porque o que é responsável é a câmara 

e desta sou eu o representante. Eu vou ver os seus assuntos e o que se passa e 

peço que nos dê o benefício da dúvida, pois chegamos agora e estamos com 

vontade de colaborar com os empresários. ------------------------------------------------------- 

Manuel Gonçalves  -------------------------------------------------------------------------------------- 

A 8 de Novembro de 2012 pedi à câmara para ocupar a via pública para pintar o 

prédio. O espaço não perturba o trânsito e ainda não tive resposta e não queria que 

isto demore mais tempo (Rua Martin Moniz); ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente colocou à consideração da Exma. Câmara a possibilidade de 

se incluir na ordem do dia o seguinte assunto: --------------------------------------------------- 

- PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍP IOS 

LOULÉ/FARO (o presente assunto foi disponibilizado a todos os vereadores no dia 

14.01.2014, pelas 14;51- via mail) ------------------------------------------------------------------- 

Por unanimidade foi reconhecida a urgência da deliberação referente ao assunto 

acima mencionado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. Helder Martins  disse: Chamo a atenção para os assuntos 

chegarem cada vez mais tarde e queria que tal fosse regularizado. -----------------------  

ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Vereador Eng.º Eugénio Guerreiro  disse: Sei que se encontram ao 

dispor da Câmara alguns equipamentos de desporto ao ar livre e que se destinam a 

ser colocados em Alte. Perguntamos se sempre irão para Alte ou para outro sítio. ---- 

Sr. Vice-Presidente : Nos processos que despachei não havia alguma menção aos 

locais onde se destinavam os equipamentos, o que parece é que esses 

equipamentos sejam colocados onde há mais população, Loulé, Quarteira e 
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Almancil. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vereador Eng.º Eugénio Guerreiro : O Senhor Chefe de Divisão de Desporto 

sobe do que se trata e do acordo anterior que existia. Por esse passo qualquer dia 

em Alte não temos nada. É lamentável que isso aconteça. Qualquer dia até fecham 

o Centro de Saúde. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sr. Vice-Presidente : Parece-me que está enganado com a sua argumentação, pois 

na eventualidade de fechar o Centro de Saúde tem de reclamar ao Governo. ---------- 

Propostas verbais do Senhor Presidente : -------------------------------------------------------- 

– Voto de Louvor ao Prof. Alexandre  da Secundária de Loulé – que viu destacada a 

sua pessoa no ensino da Astronomia no meio escolar do nosso país e 

internacionalmente. -------------------------------------------------------------------------------------- 

- O Município de Loulé – quer associar-se às homenagens nacionais a Eusébio da 

Silva Ferreira , pelo facto do seu desaparecimento. Penso que seria digno atribuir o 

nome do famoso futebolista a uma rua do Concelho de Loulé. ------------------------------ 

Mais disse o Senhor Presidente  que oportunamente as propostas seriam passadas 

a escrito e anexadas à acta da reunião. ------------------------------------------------------------ 

Todos concordaram com as propostas. ------------------------------------------------------------ 

PROPOSTA 

Louvor ao Professor Alexandre Costa 

Considerando que no passado dia 30 de Novembro, o Professor Alexandre Costa, 

actual Director da Escola Secundária de Loulé, foi eleito presidente da Associação 

Europeia para o Ensino de Astronomia, na Assembleia Geral daquele organismo 

internacional, realizada em Enontekio, na Finlândia; ------------------------------------------- 

Considerando que aquela Associação tem um enorme prestígio internacional e é 

responsável pela promoção da educação na área da astronomia nas escolas 

básicos e secundárias para além de desenvolver trabalhos nesta área em vários 

países do mundo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a eleição do Professor Alexandre Costa é o reconhecimento do 

seu saber e competência nestes domínios, nomeadamente através do 
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desenvolvimento de trabalhos científicos que vem apresentando desde a década de 

90; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Proponho que seja exarada em Acta um voto de Louvor ao Professor Alexandre 

Costa, Director da Escola Secundária de Loulé, pela sua eleição para o cargo de 

Presidente de Associação Europeia para o Ensino de Astronomia e como 

reconhecimento público do louvável trabalho que vem desenvolvendo em prol do 

ensino da astronomia no nosso País.” -------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

PROPOSTA 

Toponímia – Atribuição do nome de Eusébio da Silva Ferreira a uma artéria da 

Cidade de Loulé 

Considerando o recente falecimento de Eusébio (25.01.2942 – 05,01,2014), um dos 

maiores futebolistas mundiais de sempre, com uma carreira brilhante ao serviço do 

Benfica e da Selecção Nacional de Futebol; ------------------------------------------------------ 

Considerando que Eusébio para além de ser uma referência no futebol nacional e 

internacional, era dotado de características excepcionais de camaradagem e 

humanismo, apontada por muitos como exemplo no mundo do futebol; ------------------ 

Considerando ainda que Eusébio pelo seu talento, dedicação, reconhecimento 

público, granjeou notoriedade e prestígio para o seu país, numa altura em que pouco 

se falava de Portugal além fronteiras: -------------------------------------------------------------- 

Proponho que a Câmara Municipal de Loulé atribua o nome de Eusébio da Silva 

Ferreira – Futebolista, a uma artéria da cidade de Loulé, a definir no quadro da 

Comissão Municipal de Toponímia.” ---------------------------------------------------------------- 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE ACTA  – Pelo Senhor Presidente foi presente para aprovação a 

acta n.º 27 de 30 de Dezembro de 2013, aprovada por unanimidade. --------------------- 

O Senhor Arq.º Manuel Vieira  pode autorização para responder ao Sr. Paulo 

Marques: explica quais os factos e irá fazer chegar informação, por escrito, ao 

executivo, descrevendo o mesmo. ------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO 

DESPACHO N.º 4/P/2014 EMITIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 10.01.2014 – 

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o assunto referido. ---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 4/P/2014, emitido pelo Sr. 

Presidente em 10 de Janeiro de 2014, relativo à constituição de um grupo de 

trabalho cuja missão é a de concretizar a integração do sistema de faturação dos 

serviços de água, saneamento e resíduos, com o sistema informático do POCAL. ---- 

DESPACHO N.º 5/P/2014 EMITIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 10.01.2014 – 

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o assunto referido. ---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 4/P/2014, emitido pelo Sr. 

Presidente em 10 de Janeiro de 2014, relativo à constituição de um grupo de 

trabalho cuja missão é a de analisar em concreto relativamente ao tipo de cauções 

que deverá ser entregue à Direcção Geral di Consumidor. ----------------------------------- 

DESPACHO N.º 6/P/2014 EMITIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 10.01.2014 – 

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o assunto referido. ---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 4/P/2014, emitido pelo Sr. 

Presidente em 10 de Janeiro de 2014, relativo à constituição de um grupo de 

trabalho cuja missão é a de apresentar soluções concretas e objectivas sobre a 

inventariação e valorização do Património do Município. ------------------------------------- 

DESPACHO N.º 7/P/2014 EMITIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 10.01.2014 – 

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o assunto referido. ---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 4/P/2014, emitido pelo Sr. 

Presidente em 10 de Janeiro de 2014, relativo à constituição de um grupo de 

trabalho sobre “Inovação e Desenvolvimento Estratégico” do Município. ----------------- 

DESPACHO N.º 8/P/2014 EMITIDO PELO SR. PRESIDENTE EM 10.01.2014 – 

Pelo Senhor Presidente foi presente para conhecimento o assunto referido. ---------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 4/P/2014, emitido pelo Sr. 

Presidente em 10 de Janeiro de 2014, relativo à constituição de um grupo de 

trabalho cuja missão é a de o encerramento contabilístico das empreitadas 
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concluídas fisicamente. --------------------------------------------------------------------------------- 

DESPACHO N.º 1/2014, EMITIDO PELA SR.ª VEREADORA EM  13.01.2014 – Pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente para conhecimento o assunto 

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

A Câmara tomou conhecimento do despacho n.º 1/2014, emitido pela Sr.ª Vereadora 

em 13.de Janeiro de 2014, relativo à subdelegação no Sr. Director de Departamento 

do Ambiente e Serviços Urbanos, Joaquim Manuel de Sousa Barros, as 

competências previstas nas alíneas a), b), e), f), h), i) e j), do n.º 2 do artigo 38.º do 

Anexo I da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------ 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO DE  

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO –  DR.ª MARIA ENCARNAÇÃO MONTEIRO 

CRISTIANO CASQUINHO – Pelo Senhor Presidente  foi presente o despacho 

datado de 06.Jan.2014, para conhecimento da Câmara. -------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do despacho de Subdelegação de competências do 

Director de Departamento de Planeamento e Administração do Território, na Chefe 

de Divisão de Urbanização e Edificação, Dr.ª Maria Encarnação Monteiro Cristiano 

Casquinho e do despacho do Sr. Presidente da Câmara de 6/01/2014. ------------------ 

REQUERIMENTOS 

Seguidamente foram presentes os seguintes assuntos e requerimentos: --------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Joselino Domingos Rosa (Pr oc. n.º 239/13 -Ent.ª 

n.º 6748/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura referente à 

construção de um jazigo – talhão 190 do Cemitério de Loulé, Freguesia de São 

Sebastião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a construção de um 

jazigo nas condições referidas na informação técnica da Divisai de Urbanismo e de 

Reabilitação Urbana e do Departamento de Administração do Território. ----------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Samuel António Afonso Pass inhas (Proc. n.º 

770/06 – Ent.ª n.º 5990/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de 

arquitectura referente a nova aprovação com vista a conclusão da construção de 
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moradia unifamiliar com piscina, sita no Sítio de Alfeição, Freguesia de São 

Sebastião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a concessão da licença 

especial para a conclusão da obra que se encontra em fase adiantada, art.º 88 do 

RJUE (obras inacabadas), reconhecendo o interesse na conclusão da obra e que 

não se mostra aconselhável a demolição da mesma. por razões ambientais, 

urbanísticas, técnicas ou económicas (n.º 3, art.º 88.º do RJUE), a aprovar as 

alterações ocorridas durante a execução da obra e agora  pretendidas, nos termos 

da informação técnica da Divisão de Urbanismo e de Reabilitação Urbana e dos 

despachos do Chefe de Divisão e Director de Departamento. ------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Maria Francelina Martins ( Proc. n.º 307/12 – 

Ent.ª n.º 5251/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura 

referente a legalização de alterações – Poço da Amoreira – Freguesia de São 

Clemente. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a legislação das 

alterações, devendo ser transmitido como condicionamento de aprovação, que a 

manutenção do muro na área de cedência tem carácter provisório, devendo ser 

retirado, *as custas do requerente, quando for necessário alargar a via, nos termos e 

condições referidas na informação do Sr. Director de Departamento e na informação 

técnica da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do Departamento de 

Administração do Território. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De José João Silva Atanázio ( Proc. n.º 179/13 - 

Ent.ª n.º 7299/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura 

referente a legalização de muro de suporte, vedação e portão de entrada – Benafim 

Grande – União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim. -------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a legalização do muro 

de suporte, vedação e portão de entrada, devendo ser transmitido como 

condicionamento de aprovação, que a manutenção do muro na área de cedência 

tem carácter provisório, devendo ser retirado, às custas do requerente, quando for 
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necessário alargar a via, nos termos e condições referidas na informação do Sr. 

Director de Departamento e na informação da Divisão de Urbanismo e de 

Reabilitação Urbana do Departamento de Administração do Território. ------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Leonel Santos Ponte (Proc.  n.º 265/13 -Ent.ª n.º 

7446/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura referente à 

construção de um jazigo – talhão 170 do Cemitério de Loulé, Freguesia de São 

Sebastião. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a construção de um 

jazigo nas condições referidas na informação técnica da Divisai de Urbanismo e de 

Reabilitação Urbana e do Departamento de Administração do Território. ----------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Capo Bianco LLC (Proc. n.º  65/13 -Ent.ª n.º 

5831/13) solicitando à Câmara aprovação de viabilidade referente a alteração e 

ampliação do prédio existente – Lote C1-53, urbanização Vila - Sol, Semino – 

Freguesia de Quarteira. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a alteração e ampliação 

do prédio existente, nos termos do n.º 8 do art.º 27.º do RJUE, (3%), face ao exposto 

na informação técnica da Divisão de Urbanização e Edificação e do despacho do Sr. 

Director do Departamento de Administração do Território. ------------------------------------ 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De VDL 1113LTD (Proc. n.º 175 /13 – Ent.ª n.º 

7209/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura referente a 

construção de moradia unifamiliar, piscina e portão de entrada – Estrada de Vale do 

Lobo, sitio das Ferrarias – Freguesia de Almancil. ---------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a construção de 

moradia unifamiliar, piscina e portão de entrada, nos termos do n.º 8 doa rt.º 27.º do 

RJUE (3%), devendo o procedimento de comunicação prévia ser convertido para 

licenciamento, face ao exposto na informação técnica da Divisão de Urbanização e 

Edificação e do despacho do Sr. Director do departamento de Planeamento e 

Administração do Território. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De ZON TV Cabo Portugal, S.A.  (Proc. n.º 81/12 – 
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Ent.ª n.º 6977 de 15.Nov.2013) solicitando à Câmara emissão do alvará de obras de 

urbanização e aceitação da garantia bancária. --------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aceitar a garantia bancária n.º 

962300488011957, prestada pelo banco Santander Totta, S.A., no montante de 

838,97€, como forma de caução para garantir a boa e regular execução das obras 

de urbanização, com vista à emissão do alvará de obras urbanização, nos termos e 

condições da informação da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do 

Departamento de Administração do Território. --------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De ZON TV Cabo Portugal, S.A.  (Proc. n.º 19/13 – 

Ent.ª n.º 6527 de 24.Out.2013) solicitando à Câmara autorização para a instalação 

de rede de distribuição de televisão por cabo em infraestruturas existentes. ------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o acesso às infra-

estruturas existentes aptas ao alojamento das redes de comunicação electrónica, 

nos termos e da informação da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do 

Departamento de Administração do Território. --------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De ZON TV Cabo Portugal, S.A.  (Proc. n.º 21/13 – 

Ent.ª n.º 6529 de 24.Out.2013) solicitando à Câmara autorização para a instalação 

de rede de distribuição de televisão por cabo em infraestruturas existentes. ------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o acesso às infra-

estruturas existentes aptas ao alojamento das redes de comunicação electrónica, 

nos termos e da informação da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do 

Departamento de Administração do Território. --------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De ZON TV Cabo Portugal, S.A.  (Proc. n.º 24/13 – 

Ent.ª n.º 6534 de 24.Out.2013) solicitando à Câmara autorização para a instalação 

de rede de distribuição de televisão por cabo em infraestruturas existentes. ------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o acesso às infra-

estruturas existentes aptas ao alojamento das redes de comunicação electrónica, 

nos termos e da informação da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do 

Departamento de Administração do Território. --------------------------------------------------- 
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PEDIDO DE APROVAÇÃO – De ZON TV Cabo Portugal, S.A.  (Proc. n.º 26/13 – 

Ent.ª n.º 6540 de 24.Out.2013) solicitando à Câmara autorização para a instalação 

de rede de distribuição de televisão por cabo em infraestruturas existentes. ------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o acesso às infra-

estruturas existentes aptas ao alojamento das redes de comunicação electrónica, 

nos termos e da informação da Divisão de Urbanismo e Reabilitação Urbana do 

Departamento de Administração do Território. --------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Semino – sociedade de Cons truções, Ldª (Proc. 

n.º 13LT/01 – Ent.ª n.º 7205 de 26.Nov.2013) solicitando à Câmara aprovação das 

telas finais das infra-estruturas de arruamentos, abastecimento de água, arranjos 

exteriores, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais do 

loteamento titulado pelo alvará n.º 3/2009. -------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as telas finais de infra-

estruturas de arruamentos, abastecimento de água, arranjos exteriores, redes de 

drenagem de águas residuais domésticas e pluviais referentes ao alvará de 

loteamento n.º 3/2009, nos termos da informação da Divisão de Urbanismo e 

Reabilitação Urbana do Departamento de Administração do Território. ------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Rolegás – Distribuição de Gás, S.A. (Proc. n.º 

8/13 – Ent.ª n.º 6734 de 05.Nov.2013) solicitando à Câmara aprovação do projecto 

de ampliação de infra-estruturas da rede de distribuição de gás. --------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o projecto de ampliação 

das obras de urbanização da rede de gás, fixando o prazo de 5 semanas para a 

execução das infra-estruturas e o montante da caução em 1.429,50€ (mil 

quatrocentos e vinte e nove euros e cinquenta cêntimos), nos termos e condições da 

informação da Divisão de Urbanismo e de Reabilitação Urbana do Departamento de 

Administração do Território. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Rolegás – Distribuição de Gás, S.A. (Proc. n.º 

9/13 – Ent.ª n.º 6735 de 05.Nov.2013) solicitando à Câmara aprovação do projecto 

de ampliação de infra-estruturas da rede de distribuição de gás. --------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o projecto de ampliação 

das obras de urbanização da rede de gás, fixando o prazo de 5 semanas para a 

execução das infra-estruturas e o montante da caução em 3.175,20€ (três mil cento 

e setenta e cinco euros e vinte cêntimos), nos termos e condições da informação da 

Divisão de Urbanismo e de Reabilitação Urbana do Departamento de Administração 

do Território. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Jeremy Vitoriano Santos Castanheira e Ludovic 

Castanheira (representado pelo procurador Vitorino Martins Castanheira (Índex 

n.º 195 de 02.Jan.2014) solicitando à Câmara o pedido de parecer sobre áreas de 

reconversão urbanística de Génese Ilegal referente aos prédios rústicos sitos em: 

Carvalhal , Freguesia de S. Clemente inscrito na matriz predial respectiva sob o 

artigo n.º 291 e inscrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 

2181/19881021: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carvalhal , Freguesia de S. Clemente, inscrito na matriz predial respectiva sob o 

artigo n.º 293, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé, sob o n.º 

7728/20040106; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carvalhal , Freguesia de S. Clemente, inscrito na matriz predial respectiva sob o 

artigo n.º 6805, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé, sob o n.º 

2871/19900226; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Marco Lourenço Rodrigues Pin to e Julie Sandrine 
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Angélique Pereira (Índex n.º 299 de 03Jan.2014) solicitando à Câmara o pedido de 

parecer sobre áreas de reconversão urbanística de Génese Ilegal referente aos 

prédios rústicos sitos em Cabeça Gorda, Freguesia de S. Clemente, inscritos na 

matriz predial respectiva sob os artigos n.º 1413 e 1406 e inscritos na Conservatória 

do Registo Predial de Loulé sob os n.º 11416/20130412 e 7544/20030310, 

respectivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Lusotur – Empreendimentos Imobiliários e 

Turísticos, S.A. (Proc. n.º 12LT/00 – Ent.ª n.º 638 4 de 21.Out.2013) solicitando à 

Câmara aprovação das telas finais das infra-estruturas de arruamentos, lugares de 

estacionamento e zonas pedonais, rede de abastecimento de água, rede de esgotos 

domésticos e pluviais e arranjos exteriores referentes ao loteamento titulado pelo 

Alvará n.º 7/2002. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as telas finais de infra-

estruturas de arruamentos, lugares de estacionamento e zonas pedonais, rede de 

abastecimento de água, rede de esgotos domésticos e pluviais, e arranjos exteriores 

referentes ao alvará de loteamento n.º 7/2002, nos termos e condições da 

informação da Divisão de Urbanismo e de Reabilitação Urbana do Departamento de 

Administração do Território. --------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Lusotur – Empreendimentos Imobiliários e 

Turísticos, S.A. (Proc. n.º 12LT/00 – Ent.ª n.º 638 7 de 21.Out.2013) solicitando à 
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Câmara redução da garantia bancária referente ao Alvará de Loteamento 7/2002 

(IPP 7, Zona 1 e 2). -------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a redução da garantia 

bancária n.º 125-02-0281277 emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. 

(Millennium – BCP) para o valor de 27.77’,04€ (vinte e sete mil e setecentos e 

setenta euros e quatro cêntimos), nos termos da informação da Divisão de 

Urbanismo e de Reabilitação Urbana do Departamento de Administração do 

Território. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – De Lusotur – Empreendimento s Imobiliários e 

Turísticos, S.A. (Proc. n.º 12LT/00 – Ent.ª n.º 638 7 de 21.Out.2013) solicitando à 

Câmara a recepção provisória das infra-estruturas arruamentos, lugares de 

estacionamento e zonas pedonais, rede de abastecimento de água, rede de esgotos 

domésticos e pluviais e arranjos exteriores referentes ao alvará de loteamento 

7/2002. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o auto de recepção 

provisória e receber provisoriamente as infra-estruturas de arruamentos, lugares de 

estacionamento e zonas pedonais, de abastecimento de água, de rede de esgotos 

domésticos e pluviais e de arranjos exteriores. -------------------------------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Maria Inês Ramos Cecília Reb ocho Lima e Neusa 

Maria Ramos Cecília Ralheta  (Índex n.º 35053 de 12 .Dez.2013) solicitando à 

Câmara o pedido de parecer sobre áreas de reconversão urbanística de Génese 

Ilegal referente ao prédio rústico sito em Estiveira, Freguesia de Boliqueime, inscrito 

na matriz predial respectiva sob o artigo n.º 7880 e inscrito na Conservatória do 

Registo Predial de Loulé sob o n.º 1835/19890706. -------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 
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n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Susan Elizabeth Harty e Andr ew James Webb 

representados neste acto pela Dr.ª Suzana da Silva (Índex n.º 35495 de 

17.ODez.2013) solicitando à Câmara o pedido de parecer sobre áreas de 

reconversão urbanística de Génese Ilegal referente ao prédio rústico sito em 

Palmeiros, Freguesia de Salir, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo n.º 

18792 e inscrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o n.º 

12299/20120628. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Frank Russ e Steffen Russ re presentados neste 

acto pela procuradora Andrea Maria Christ (Índex n. º 30186 de 25.Out.2013, 

35117 de 12.Dez.2013 e 35840 de 20.Dez.2013) solicitando à Câmara o pedido de 

parecer sobre áreas de reconversão urbanística de Génese Ilegal referente ao 

prédio rústico sito em Pedragosa, Freguesia de S. Clemente, inscrito na matriz 

predial respectiva sob o artigo n.º 7319 e inscrito na Conservatória do Registo 

Predial de Loulé sob o n.º 6340/19990817. ------------------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De José C avaco, Sérgio Manuel Paulo Cavaco, 

Eleutério Paula Cavaco e Rosa Maria Paulo Cavaco Na scimento (Índex n.º 

34303 de 05.Dez.2013 e 36200 de 27.Dez.2013) solicitando à Câmara o pedido de 

parecer sobre áreas de reconversão urbanística de Génese Ilegal referente ao 

prédio rústico sito em Barranco das Meias - Sobradinho, União de Freguesias de 

Querença. Tôr e Benafim, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo n.º 3373 

(anteriormente artigo 1254) e inscrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé 

sob o n.º 2468. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE PARECER - De Hans-Joachim Erich Ewald e G rete Ewald, 

representados neste acto pelo Dr. Alexander Rathena u (Índex n.º 34369 de 

06.Dez.2013 e 35855de 20.Dez.2013) solicitando à Câmara o pedido de parecer 

sobre áreas de reconversão urbanística de Génese Ilegal referente aos prédios 

rústico sitos em Ribeiro, Freguesia de Boliqueime, inscritos na matriz predial 
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respectiva sob os artigos n.º 2540 e 8932 e inscritos na Conservatória do Registo 

Predial de Loulé sob o n.º 6015/20031120. ------------------------------------------------------- 

Foi presente ainda um parecer da Divisão Jurídica e de Contencioso, que aqui se dá 

por transcrito, sobre o pedido acima citado. ------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, dar parecer favorável ao pedido 

da requerente nos termos do Art.º 54 da Lei n.º 91/95 de 2 de Setembro, com a 

redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de Setembro, alterada pela Lei 

n.º 64/2003 de 23 de Agosto e pela lei n.º 10/2008, de 20 de Fevereiro (estabelece o 

regime excepcional para a Reconversão Urbanística das áreas urbanas de Génese 

Ilegal), de acordo com a informação da Divisão Jurídica e da informação da Divisão 

de Urbanização do Departamento de Administração do Território. ------------------------- 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – De Wilfred Lumsden Gatenby (Proc. n.º 957/13 – 

Ent.ª n.º 6696 de 04.Nov.2013) solicitando à Câmara autorização de utilização 

temporária de zonas verdes em Vilamoura – Lote 3.6.6/1. ------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a autorização de 

utilização temporária de zonas verdes em Vilamoura referente ao lote 3.6.6/1, nos 

termos da informação da Divisão de Urbanização e Edificação e do acordo 

estabelecido sobre essas zonas. --------------------------------------------------------------------- 

VISTORIA PARA EFEITOS DE SEREM VERIFICADAS AS DEFIC IÊNCIAS E A 

SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE E SEGURANÇA DO PRÉDIO SIT O NA RUA 

PEDRO DE FREITAS, N.º 6, FREGUESIA DE SÃO CLEMENTE - LOULÉ 

solicitando à Câmara a homologação do auto de vistoria. ------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria de 

acordo com a informação técnica. ------------------------------------------------------------------- 

VISTORIA PARA EFEITOS DE SEREM VERIFICADAS AS DEFIC IÊNCIAS E A 

SITUAÇÃO DE INSALUBRIDADE E SEGURANÇA DO PRÉDIO SIT O NA RUA GIL 

VICENTE, N.º 3, FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO - LOULÉ solicitando à Câmara 

a homologação do auto de vistoria. ----------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria de 
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acordo com a informação técnica. ------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES VÁRIAS 

Seguidamente foram tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------ 

SITUAÇÕES DE TRABALHO DE EMPREITADAS – Pelo Departa mento de 

Finanças e Património  foram presentes para aprovação as situações de trabalhos 

que aqui se dão por transcritas no valor total de € 38.793,14. ------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as situações de 

trabalhos de empreitadas. ----------------------------------------------------------------------------- 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE ÀS F REGUESIAS DE 

BOLIQUEIME E QUARTEIRA - TRANSPORTES – Pelo Senhor Vice-Presidente 

foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 

“ Tendo em consideração que as Freguesias de Boliqueime e de Quarteira têm 

elevados custos com as viaturas, no transporte de crianças de pessoas idosas e/ou 

carenciados para unidades de saúde. -------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que as Freguesias de Boliqueime e de Quarteira não 

dispõem de meios financeiros para satisfazer o encargo, propõe-se a atribuição de 

uma comparticipação financeira corrente no montante de 7.500,00 EUR por carrinha, 

de acordo com o seguinte quadro: ------------------------------------------------------------------- 

Freguesia         Nº de Carrinhas                 Valor Unitário                      Valor Total 

Boliqueime                    2                                 7.500,00                          15.000,00 

Quarteira                       4                                 7,500,00                          30.000,00 

Total                             6                                                                          45.000,00 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de uma 

comparticipação financeira corrente, no montante de 45.000,00 EUR (quarenta e 

cinco mil euros), às Freguesias de Boliqueime e de Quarteira, conforme proposta do 

Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. -------------------------------------------------------------- 

AUMENTO TEMPORÁRIO DOS FUNDOS DISPONÍVEIS – Pelo Se nhor Vice-

Presidente  foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ----------------------------

“ Tendo em consideração que com a publicação da Lei nº 8/2012, de 21/02 
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conjugada com o Decreto-Lei nº 127/2012, de 21/06, o Município para assumir 

novos compromissos tem que dispor de fundos disponíveis, nos termos da alínea f) 

do artº 3º da Lei nº 8/2012, de 21/02 e do artº 5º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 

21/06. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o nº 1 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 

21/06 estabelece que a assunção de compromissos deve ser efectuada pelo seu 

valor integral, independentemente da execução faseada do compromisso. -------------- 

Tendo em consideração que para o cálculo dos fundos disponíveis para o período 

de Janeiro a Março apenas pode ser considerada a receita própria (Impostos, Taxas, 

Venda de Bens, Prestação de Serviços, etc) dos meses referidos não é possível 

registar os compromissos que o Município pretende assumir. ------------------------------- 

Tendo em consideração a deliberação de câmara de 03-07-2013, que deliberou o 

aumento temporário dos fundos disponíveis, no montante de 5.000.000,00 EUR, a 

receber em Dezembro de 2013, por via do aumento da taxa de défice de 

financiamento da candidatura ao Programa Operacional Temático Valorização do 

Território (POVT), nº 12-0146-FCOES-000127 – Redes Estruturantes de 

Abastecimento de Água e Saneamento no Município de Loulé. ----------------------------- 

Tendo em consideração que o recebimento não se verificou no mês de Dezembro do 

ano transacto e que os compromissos decorrentes dos investimentos, previstos na 

presente candidatura estão registados contabilisticamente, a receita proveniente 

desta candidatura constitui um reforço dos fundos disponíveis, no montante de pelo 

menos 5.000.000,00 EUR. ----------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o Município de Loulé efectuou uma candidatura ao 

Programa Operacional Temático Valorização do Território (POVT), nº 99-9999-

POVT-001388 – Sistemas Autónomos de Abastecimento de Água e Saneamento no 

Município de Loulé. Esta candidatura engloba as empreitadas de Abastecimento de 

Água e ampliação da rede de saneamento de Vale Mulher e Caminho da Portela, 

Ampliação da rede de abastecimento de água e rede de drenagem de águas 

residuais do Parragil, Redes de abastecimento de água e rede de esgotos de 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 01 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

Sarnadas e Freixo Verde e Abastecimento de água e rede de esgotos da Mesquita e 

Ponte da Tôr. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o investimento considerado elegível nesta operação de 

financiamento é de 2.674.547,20 EUR. Se considerarmos uma taxa de 

comparticipação comunitária de 65%, corresponde uma subvenção de 1.738.455,68 

EUR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que os compromissos decorrentes dos investimentos, 

previstos na candidatura ao POVT nº 99-9999-POVT-001388 – Sistemas Autónomos 

de Abastecimento de Água e Saneamento no Município de Loulé, estão registados 

contabilisticamente, a receita proveniente desta candidatura constitui um reforço dos 

fundos disponíveis, no montante de 1.738.455,68 EUR. -------------------------------------- 

Tendo em consideração que o Município de Loulé tem a decorrer uma candidatura 

aprovada no POVT para “Construção do Edifício de Apoio ao Heliporto Municipal de 

Loulé” com um montante por receber de 552.658,71 EUR, em que o respectivo 

compromisso está registado contabilisticamente. Deste modo a receita proveniente 

desta candidatura constitui um reforço dos fundos disponíveis, no montante de 

552.658,71 EUR. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o Município de Loulé tem diversas candidaturas 

aprovadas no POAlgarve 21 com significativos montantes por receber, em que os 

respectivos compromissos das empreitadas estão registados contabilisticamente. 

Deste modo a receita proveniente destas candidaturas constitui um reforço dos 

fundos disponíveis, no montante de 1.295.815,94 EUR, conforme o seguinte quadro: 

Candidatura Valor aprovado  
Por receber 

2014 

EN 125 Almancil 1.461.473,00 138.264,02 

Instalação de Reguladores do Fluxo Luminoso 132.031,81 130.207,08 

Praça Afonso III e zona envolvente 533.897,00 528.582,04 

Centro Escolar EB1/JI da Fonte Santa 1.193.854,35 351.102,75 

Requalificação 4 estradas 162.500,00 147.660,05 
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Total 3.483.756,16 1.295.815,94 

Tendo em consideração que a receita própria tem um comportamento irregular ao 

longo ano, essencialmente devido ao recebimento das 3 prestações do Imposto 

Municipal sobre Imóveis, nos meses de Maio, Agosto e Dezembro. ----------------------- 

Tendo em consideração que o Município necessita de registar diversos 

compromissos com pagamentos até Dezembro de 2013, tais como os contratos-

programa com as Juntas de Freguesia, clubes e outras associações, propõe-se um 

aumento temporário dos fundos disponíveis no montante de 23.586.930,33 EUR, 

conforme estabelecido na alínea c) do nº 1 do artº 4º da Lei nº 8/2012, de 21/02, 

conjugado nº 2 do artº 6º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21/06, nos seguintes 

termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Receita gerais - Fundos Comunitários da alteração da candidatura nº POVT-12-

0146-FCOES-000127 – Redes Estruturantes de Abastecimento de Água e 

Saneamento no Município de Loulé  - Dezembro – 5.000.000,00 EUR; -------------- 

• Receita gerais - Fundos Comunitários da candidatura nº 99-9999-POVT-001388 

– Sistemas Autónomos de Abastecimento de Água e Saneamento no Município 

de Loulé  - Dezembro – 1.738.455,68 EUR; -------------------------------------------------- 

• Receita gerais - Fundos Comunitários da candidatura ao POVT para “Construção 

do Edifício de Apoio ao Heliporto Municipal de Loulé”  - Dezembro – 552.658,71 

EUR; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Receita gerais - Fundos Comunitários das candidaturas ao POAlgarve 21  - 

Dezembro – 1.295.815,94 EUR; ----------------------------------------------------------------- 

• Receita próprias – Imposto Municipal sobre Imóveis - Agosto – 7.000.000,00 

EUR, corresponde aproximadamente ao valor recebido no mês homólogo de 

2013; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Receita próprias – Imposto Municipal sobre Imóveis - Dezembro – 8.000.000,00 

EUR, corresponde aproximadamente ao valor recebido no mês homólogo de 

2013.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o aumento temporário 
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dos fundos disponíveis, no montante de 23.586.930,00 EUR, conforme proposta do 

Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. -------------------------------------------------------------- 

DESPESAS FIXAS E PERIÓDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL – P elo Senhor 

Vice-Presidente  foi presente a proposta que a seguir se transcreve: --------------------- 

“Como se sabe tem a Câmara despesas fixas e periódicas, que necessariamente, 

pela sua natureza, têm de ser satisfeitas a prazo certo, sob pena de a Câmara se ver 

eventualmente privada de receitas com a eventual paragem de serviços, pelo que à 

semelhança de anos anteriores se propõe que sejam autorizadas as seguintes 

despesas obrigatórias e periódicas, que a seguir se mencionam: -------------------------- 

a) Remunerações e quaisquer outros abonos ou subsídios a que tenham direito os 

funcionários, contratados ou quaisquer outros serventuários do Município, incluindo 

aposentados; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Encargos de cobranças das receitas cobradas pelo Estado e entregues no 

Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Encargos de empréstimos, prémios de seguro, comunicações, rendas de casa, 

fornecimento de energia eléctrica e bem assim de todos aqueles que devem ser 

satisfeitos em períodos certos; ----------------------------------------------------------------------- 

d) Anuidades, mensalidades ou prestações respeitantes a despesas feitas pelo 

Estado; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Pagamentos efectuados por operações de tesouraria dos descontos efectuados 

aos funcionários e outros agentes, e a entregar ao estado e outras entidades; --------- 

De uma maneira geral todas as demais despesas que devam ser satisfeitas, 

obrigatória a periodicamente e que estejam expressamente referidas as alíneas 

anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo que se propõe que seja aprovada a presente proposta e assim aprovadas e 

autorizadas as despesas obrigatórias e periódicas, que também se podem designar 

por despesas de funcionamento, acima mencionadas, para o corrente ano.” ----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a proposta do Senhor 

Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes e assim aprovar e autorizar as despesas 
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obrigatórias e periódicas, que também se podem designar por despesas de 

funcionamento para o corrente ano. ----------------------------------------------------------------- 

TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA E DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E DOS SERV IÇOS DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta que 

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

“Tendo em consideração o estabelecido no artigo 95.º do Regulamento dos Serviços 

de Abastecimento Público de Água e de Saneamento de Águas Residuais, publicado 

no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 13 de Março de 2012. ------------------------- 

Tendo em consideração o estabelecido no artigo 58.º do Regulamento dos Serviços 

de Gestão de Resíduos Urbanos, publicado no Diário da república, 2.ª série, n.º 48 

de 7 de Março de 2012. -------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração a recomendação da Entidade Reguladora dos Serviços de 

Águas e Resíduos para que seja utilizada a taxa de inflação prevista, para o ano 

2014, pelo Banco de Portugal no Boletim Económico de Verão, propõe-se a 

actualização do tarifário em 0,8%, conforme documento anexo.” --------------------------- 

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, aprovar o tarifário dos serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e dos serviços de 

gestão de resíduos urbanos para a área de gestão do Município de Loulé, para o 

ano 2014, conforme proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. ------------------ 

Os Senhores Vereadores do PSD, abstiveram-se na presente votação.  

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA CORRENTE PARA AS FREGUES IAS – Pelo 

Senhor Vice-Presidente  foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---------- 

“ Tendo em consideração que as Freguesias desenvolvem diversas actividades junto 

das populações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tendo em consideração que a principal fonte de receita das Freguesias é a 

transferências do orçamento de Estado. ----------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que as receitas provenientes do orçamento de Estado são 

insuficientes para fazer face às despesas das Freguesias. ----------------------------------- 
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Proponho que seja atribuído uma comparticipação financeira corrente, às diversas 

Freguesias, para fazer face às despesas de funcionamento no montante global de 

565.275,00 EUR (quinhentos e setenta e três mil e sessenta e um euros), que 

corresponde a 2/3 do Fundo de Financiamento das Freguesias definido no 

Orçamento de Estado para o ano 2014, conforme mapa anexo.” --------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de uma 

comparticipação financeira corrente no montante global de 565.275,00 EUR 

(quinhentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e cinco euros), às 

Freguesias, conforme proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. ---------------- 

O Senhor Vereador Eng.º Eugénio Guerreiro não participou nem votou no presente 

assunto, por impedimento legal ---------------------------------------------------------------------- 

1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL; 1.ª ALTERAÇÃO  AO PLAN O 

PLURINUAL DE INVESTIMENTOS; 1.ª ALTERAÇÃO AO P LANO DE 

EACTIVIDADES – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“ Tendo em consideração o estabelecido no ponto 8.3.1.2 do Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 

de Fevereiro, o orçamento municipal pode ser objecto de alterações para ocorrer a 

despesas não previstas ou insuficientemente dotadas. ---------------------------------------- 

Tendo em consideração que o Orçamento e as Grandes Opções do Plano do 

presente ano económico foram elaborados no final do mês de Novembro, e que 

forma assumidos alguns compromissos no mês de Dezembro, é necessário 

proceder a algumas correcções nas rubricas do orçamento da despesa, das quais 

destaco: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.02./.02.01.16.01 – Água; ------------------------------------------------------------------------------ 

.02/.02.02.09 – Comunicações; ----------------------------------------------------------------------- 

.02/.02.02.20.01 – Tratamento de águas residuais; --------------------------------------------- 

.02/.02.02.20.02 – Deposição de resíduos sólidos; --------------------------------------------- 

.02/.04.05.01.04 – Associação de Municípios – Transferências para a AMLF; ---------- 
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.02/.07.01.03.05 – Escolas; ---------------------------------------------------------------------------- 

.02/.08.05.01.04 – Associação de Municípios – Transferências para a AMLF; ---------- 

No plano de actividades municipais é necessário proceder a correcções nas 

seguintes rubricas: --------------------------------------------------------------------------------------- 

6/A/2011 - Serviços de tratamento de águas residuais (2011); ------------------------------ 

4/A/2012 - Serviços de tratamento de águas residuais (2012); ------------------------------ 

1/A/2013 - Serviços de tratamento de águas residuais (2013); ------------------------------ 

5/A/2012 - Água para distribuição (2012); --------------------------------------------------------- 

2/A/2013 - Água para distribuição (2013); --------------------------------------------------------- 

8/A/2011 – Deposição de resíduos sólidos (2011); ---------------------------------------------- 

14/A/2014 – Transferências correntes para a AM Loulé Faro (2014). ---------------------- 

Em relação ao Plano Plurianual de Investimentos é necessário proceder a 

correcções significativas nas seguintes rubricas: ------------------------------------------------ 

287/2007 – Construção da Escola EB1 com JI da Fonte Santa; ----------------------------- 

34/2006 - Rede de esgotos da Mesquita à Ponte da Tôr; ------------------------------------- 

32/2006 - Abastecimento de água da Mesquita à ponte da Tôr; ----------------------------- 

181/2010 - Construção e reparação de estradas e caminhos municipais (2010); ------- 

992/2002 - Contratos Programa com a Associação de Municípios Loulé/Faro - 

Parque das Cidades ------------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se a aprovação da 1ª alteração ao Orçamento da Despesa, a 1ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos e a 1ª alteração ao Plano de Actividades 

Municipais.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar as seguintes Alterações: 

1.ª Alteração ao Orçamento Municipal, 1.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos e 1.ª Alteração ao Plano de Actividades. --------------------------------------- 

APROVAÇÃO DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DO ANO 2013;  AUTORIZAÇÃO 

DA UTILIZAÇÃO DOS SALDOS TRANSITADOS PARA OS FUNDOS  

DISPONÍVEIS DO ANO 2014 – Pelo Senhor Vice-Presiden te foi presente a 

proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
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“Tendo em consideração que a alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21/8, prevê que os saldos transitados do ano anterior integrem os 

fundos disponíveis. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que o valor dos saldos transitados do ano anterior é obtido 

através  do mapa de fluxos de caixa do respectivo ano. --------------------------------------- 

Propõe-se a aprovação do mapa de fluxos de caixa do ano 2013 e a utilização dos 

saldos transitados para os fundos disponíveis do presente ano económico, conforme 

estabelecido na alínea c) do n.º 1 do art.º 4.º da Lei n.º 8/2012, de 21/02, conjugado 

com a alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21/06.” ---------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o mapa de fluxos de 

caixa do ano 2013, conforme proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. ------ 

Mais deliberou a Câmara, por unanimidade e em minuta, aprovar a autorização de 

utilização dos saldos transitados do ano 2013 para os fundos disponíveis do ano 

2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROTOCOLO DE FINANCIAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍP IOS 

LOULÉ/FARO – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta e o 

Protocolo que a seguir se transcrevem: ------------------------------------------------------------ 

“Tendo em consideração os compromissos assumidos no âmbito do Plano de 

Pormenor do Parque das Cidades, as Câmaras Municipais de Loulé e Faro 

institucionalizaram a cooperação inter-municipal, através da constituição da 

Associação de Município Loulé/Faro – AMLF destinada à construção e 

desenvolvimento dos equipamentos e infra-estruturas inseridas no Plano de 

Pormenor do Parque das Cidades. ------------------------------------------------------------------ 

Tendo em consideração que é competência da Associação de Municípios Loulé/Faro 

(AMLF) assegurar o funcionamento, manutenção e conservação dos equipamentos 

e infra-estruturas e que a AMLF não tem, de momento, receitas próprias, propõe-se 

a aprovação da minuta do protocolo para o financiamento das actividades de gestão, 

manutenção e conservação do empreendimento Parque das Cidades, para o ano 

2014.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROTOCOLO PARA O FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES DE 

 GESTÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO EMPREENDIMENTO   

PARQUE DAS CIDADE LOULÉ / FARO  

ANO DE 2014 

Na sequência dos compromissos assumidos no âmbito do Plano de Pormenor do 

Parque das Cidades, as Câmaras Municipais de Loulé e Faro institucionalizaram a 

cooperação inter-municipal, através da constituição da Associação de Municípios 

Loulé/Faro – AMLF destinada à construção e desenvolvimento dos equipamentos e 

infra-estruturas inseridas no Plano de Pormenor do Parque das Cidades. --------------- 

Assim, e considerando que: --------------------------------------------------------------------------- 

A - No cumprimento do disposto na Lei de Bases da Política de Ordenamento do 

Território e Urbanismo – Lei 48/98 de 11/08 – e no Decreto-Lei 380/99 de 11/08, foi 

elaborado um Plano de Pormenor para a Zona de Implantação do projecto, o qual foi 

ratificado pelo governo através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-

A/2001, de 17/05/2001, publicada no Diário da república em 31/05/2001; ---------------- 

B - O Plano de Pormenor previu a construção de equipamentos e uma área verde 

equipada, servidas pelas infra-estruturas entretanto concretizadas e que se 

encontram contemplados no Plano Plurianual de Investimentos da AMLF; -------------- 

C - A Área verde equipada, os equipamentos básicos e todo o complexo desportivo 

são áreas consideradas prioritárias em termos das infra-estruturas a disponibilizar às 

populações nos domínios do desporto, saúde e bem-estar; ---------------------------------- 

D - O modelo organizacional definido prevê que a Associação de Municípios seja a 

dona das obras e infra-estruturas a edificar no complexo do PARQUE DAS 

CIDADES Loulé/Faro; ----------------------------------------------------------------------------------- 

E - É necessário assegurar o funcionamento, manutenção e conservação dos 

equipamentos e infra-estruturas e a Associação de Municípios Loulé/Faro – AMLF, 

não tem, de momento, receitas próprias; ---------------------------------------------------------- 

F - Nos termos da alínea a) do n.º 3 do art.º 68.º da Lei 73/2013. de 3 de Setembro, 

constituem receitas da Associação as comparticipações dos Municípios; ---------------- 
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G - Nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, 

compete às Câmaras Municipais apoiar actividades de natureza social, cultural, 

complexo, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município; -- 

H – No plano de Actividades e Orçamento da Associação de Municípios Loulé/Faro 

está prevista a celebração de contratos-programa entre os Municípios e a 

Associação de Municípios, tendo em vista definir as atribuições e competências de 

cada uma das partes na execução do projecto do “PARQUE DAS CIDADES” e os 

respectivos mecanismos de financiamento; ------------------------------------------------------- 

I – Estão identificados nas Grandes opções do Plano e no Orçamento da Associação 

de Municípios Loulé/Faro – AMLF para o ano de 2014 os valores a financiar pelos 

dois municípios, oportunamente transmitidos para integrarem os orçamentos e 

Grandes Opções dos Planos municipais. ---------------------------------------------------------- 

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

O Município de Loulé, pessoa colectiva n.º 502098139, adiante designada por 

PRIMEIRO OUTORGANTE, representada pelo seu Presidente Dr. Vítor Manuel 

Gonçalves Aleixo; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

A Associação de Municípios Loulé/Faro, pessoa colectiva n.º 504909908, com 

morada no Estádio Algarve, Parque das Cidades, freguesia de Almancil, adiante 

designada por AMLF ou SEGUNDO OUTORGANTE, representada pelo Presidente 

do Conselho de Administração Dr.ª Rogério Conceição Bacalhau Coelho e pelo 

Vogal Dr. Hugo Miguel Guerreiro Nunes; ---------------------------------------------------------- 

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

Cláusula Primeira – objecto 

1. O presente protocolo tem por objecto o financiamento das despesas de 

funcionamento, manutenção e conservação dos equipamentos e infra-estruturas 

do Parque das Cidades, incluindo a prestação de serviços inerentes à 

operacionalização do Estádio Algarve. -------------------------------------------------------- 

2. As despesas previstas, inserem-se nas Grandes Opções do Plano 2014-2018 e 
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Orçamento para o exercício de 2014 da AMLF. --------------------------------------------- 

Cláusula Segunda -  obrigações do segundo outorgant e 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE, obriga-se a: ---------------------------------------------------------- 

a) Praticar os actos e celebrar os contratos necessários para assegurar a 

realização das actividades previstas no Plano de Actividades da AMLF 

para o ano de 2014, bem como a desenvolver, empenhadamente, as 

diligências necessárias para garantir a execução e respeito pelos 

requisitos exigidos pelas normas e regulamentos aplicáveis; ---------------- 

b) Proporcionar ao PRIMEIRO OUTORGANTE, sempre que necessário, a 

informação e o acesso à documentação que o habilite a informar a 

Assembleia Municipal e as entidades nacionais com competência no 

domínio da supervisão e tutela administrativa das autarquias locais, 

sobre o desenvolvimento do processo e relativamente aos actos 

praticados e contratos celebrados, no âmbito da execução das 

actividades objecto do presente protocolo. ---------------------------------------- 

Cláusula Terceira – Prazos de Execução 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE assume a responsabilidade pela prestação dos serviços 

mencionados no n.º1 da cláusula primeira até ao dia 31 de Dezembro de 2014. -- 

Cláusula Quarta – Custo e Financiamento 

1. O custo de referência para a execução dos serviços previstos na Cláusula 

Primeira, é de 200.000,00 € (duzentos mil euros) a repartir entre correntes e 

capital, nomeadamente 160.000,00€ (cento e sessenta mil euros) de correntes e 

40.000,00€ (quarenta mil euros) de capital. -------------------------------------------------- 

2. O financiamento será assegurado à AMLF, através da comparticipação da 

Câmara Municipal de Loulé, em função do grau de execução dos serviços a 

prestar e de acordo com as necessidades de tesouraria da AMLF. -------------------- 

3. A comparticipação directa em 2014, para financiamento do estabelecido na 

cláusula primeira, pelas Câmaras Municipal de Loulé, é estimada em: --------------- 

a) – Receita Correntes ------------------160.000,00 €; -------------------------------- 
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b) – Receitas Capital ----------------------40.000,00 €. -------------------------------- 

4. As comparticipações a que se refere o número anterior serão disponibilizadas à 

AMLF, durante o ano de 2014, mediante a apresentação de pedidos de 

pagamento, e nas seguintes condições: ------------------------------------------------------- 

a) Correntes, no montante de 140.000,00 €, de acordo com o seguinte 

calendário: --------------------------------------------------------------------------------- 

Até final de Janeiro de 2014 ...................25.000,00€ 

Até final de Fevereiro de 2014................20.000,00€ 

Até final de Março de 2014 .....................25.000,00€ 

Até final de Maio de 2014 .......................15.000,00€ 

Até final de Julho de 2014 ......................10.000,00€ 

Até final de Setembro de 2014 ...............20.000,00€ 

Até final de Novembro de 2014 ..............15.000,00€ 

Até final de Dezembro de 2014 ..............10.000,00€ 

b) Correntes, no montante de 20.000,00 € com pagamento previsto até 

Setembro de 2014, desde que a taxa de execução do orçamento da 

receita do 1º semestre seja inferior a 30%; --------------------------------------- 

c) Capital, no montante de 20.000,00 € mediante a apresentação dos 

mapas de quantidades devidamente visados pelos intervenientes, ou 

documento equivalente em substituição, relativos a investimentos ou 

grandes reparações na área de intervenção da AMLF; ------------------------ 

d) Capital, no montante de 20.000,00 € mediante a apresentação dos 

mapas de quantidades devidamente visados pelos intervenientes, ou 

documento equivalente em substituição, relativos a investimentos ou 

grandes reparações com a reactivação do campo nº2 do Parque das 

Cidades; ------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Os pagamentos serão efectuados no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data do respectivo pedido de pagamento. ----------------------- 

Cláusula Quinta – Acompanhamento e Controle 
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1. Para controlo e acompanhamento da execução material e financeira objecto do 

presente protocolo, o SEGUNDO OUTORGANTE obriga-se a facultar ao PRIMEIRO 

OUTORGANTE o acesso a todos os elementos e a prestar todas as informações 

que lhe forem solicitadas, sobre o processo de execução e gestão. ------------------- 

2. O SEGUNDO OUTORGANTE dará conta ao PRIMEIRO OUTORGANTE do relatório de 

progresso das actividades desenvolvidas. ---------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta – Revisão 

Qualquer alteração ao presente protocolo carece de acordo entre as partes e deverá 

ser reduzida a escrito. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Cláusula Sétima – Contencioso 

Os eventuais conflitos decorrentes da execução do presente protocolo, serão 

submetidos à arbitragem cuja constituição e funcionamento se regula pelo Decreto-

Lei 31/86, de 29/08. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava – Vigência 

O presente protocolo entra em vigor à data da sua aprovação e cessará por 

caducidade com a extinção dos compromissos financeiros referenciados nos termos 

da Cláusula Quarta, sem prejuízo do cumprimento das responsabilidades fixadas na 

Cláusula Terceira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Celebrado no Parque das Cidades aos ___ de __________ de _______, conforme 

deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração da Associação 

de Municípios Loulé/Faro de ____ de ________de ______ e da Câmara Municipal 

de Loulé, que teve lugar no dia___ de _________ de ______, que com 5 folhas, em 

dois exemplares, ficando um na posse de cada OUTORGANTE.” ------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta de protocolo 

de financiamento da Associação de Municípios Loulé/Faro, conforme proposta do Sr. 

Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. ------------------------------------------------------------------- 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBL ICA – 

PEDIDO DE PARECER PRÉVIO – Pelo Senhor Vice-Preside nte foi presente a 

proposta que a seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------- 
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“ Considerando que o nº 1 do artigo 73º da Lei do Orçamento de Estado (LOE) para 

2013, Lei nº 83 – C/2013, de 31 de Dezembro, faz aplicar o disposto no artigo 33º da 

mesma lei (Redução remuneratória), aos valores pagos por contratos de aquisição 

de serviços, que em 2014 venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico 

objecto e, ou contraparte de contrato vigente em 2013 celebrados por: órgãos, 

serviços e entidades previstos nos nos. 1 a 4 do artigo 3º da Lei nº 12-A/2008, de 27 

de Fevereiro, e Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de Abril, alterado pela Lei no 66/2013, 

de 27 de Agosto, incluindo institutos de regime especial e pessoas colectivas de 

direito público, ainda que dotadas de autonomia ou de independência decorrente da 

sua integração nas áreas de regulação, supervisão ou controlo. ---------------------------- 

Os municípios estão previstos no nº 2, do artigo 3º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o disposto nos nº 4 e nº 11 do artigo 73º da LOE para 2014, carece 

de parecer prévio vinculativo do órgão executivo, no caso das autarquias locais, a 

celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços independentemente 

da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: --------------------------- 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e avença; ------ 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objecto seja a consultadoria técnica. - 

O parecer a que se faz referência, conforme estabelecido no nº 11 do artigo 73º da 

LOE para 2014, depende: ------------------------------------------------------------------------------ 

1- da verificação do disposto no nº 4 do artigo 35º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro, e no Decreto-Lei nº 47/2013, de 5 de Abril, alterado pela Lei nº 66/2013, 

de 27 de Agosto, e da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial 

apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo 

procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma que institui e 

regula o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas. -------------- 

2- da declaração de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------ 

3- da verificação do cumprimento do disposto no nº 1 do artigo 73º da LOE para 

2014, ou seja a aplicação de redução remuneratória, quando aplicável. ------------------ 
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Pretende-se contratar, conforme informação Nº 270/2014/DIAS, de 09.01.2014, 

produzida pela Divisão de Informática e Administração de Sistemas, serviços de 

apoio à administração pública, conforme fundamentação constante dessa mesma 

informação e com a classificação CPV: 75130000-6 – Serviços de apoio a entidades 

governamentais, propondo-se a aplicação, nos termos da alínea a) do artigo 20º do 

Código dos Contratos Públicos, de procedimento de ajuste directo – regime geral, 

com convite à empresa GERMANO MAGALHÃES, UNIPESSOAL LDA . (NIF 

509794084). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não se afigura viável o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estima-se que a referida contratação ascenda a € 11.400,00 (onze mil e 

quatrocentos euros), a que acresce o IVA à taxa legal aplicável, que corresponderá 

ao preço base do caderno de encargos. ----------------------------------------------------------- 

Mediante o exposto, solicita-se que seja aprovado o seguinte: ------------------------------ 

1 - O nº 1 do artigo 36º do Código dos Contratos Públicos refere que o procedimento 

de formação de qualquer contrato se inicia com a decisão de contratar, a qual cabe 

ao órgão competente para autorizar a despesa. Neste caso, por via da aplicação dos 

nº 4 e nº 11 do artigo 73º da LOE para 2014, esta decisão é remetida ao órgão 

executivo, pelo que se solicita que a Exma. Câmara delibere no sentido de se 

proceder à contratação proposta. -------------------------------------------------------------------- 

2- O ajuste directo é o procedimento em que a entidade adjudicante convida 

directamente uma ou mais entidades à sua escolha a apresentar proposta (artigo 

112º do CCP). Nos termos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 20º do CCP a 

escolha do ajuste directo só permite a celebração de contratos de valor inferior a 

€75.000,00, o que é o caso, pelo que se solicita autorização para a aplicação deste 

procedimento à contratação referenciada em epígrafe. ---------------------------------------- 

3- Solicita-se autorização para a realização da despesa no montante acima indicado. 

4- Aprovação das peças do procedimento - A alínea a) do nº 1 do artigo 40º do CCP 

refere que as peças do procedimento de formação de contratos no ajuste directo são 
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o convite à apresentação de propostas e o caderno de encargos. O nº 2 do mesmo 

artigo refere que as peças do procedimento são aprovadas pelo órgão competente 

para a decisão de contratar. Neste caso, por via da aplicação dos nº 4 e nº 11 do 

artigo 73º da LOE para 2014, esta decisão é remetida ao órgão executivo, pelo que 

se solicita que a Exma. Câmara delibere no sentido de aprovar o convite à 

apresentação de proposta e do caderno de encargos, elaborados respectivamente 

nos termos definidos nos artigos 115º e 42º do CCP, e que se anexam. ------------------ 

5- O ajuste directo é o procedimento em que a entidade adjudicante convida 

directamente uma ou mais entidades à sua escolha a apresentar proposta (artigo 

112º do CCP). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A entidade adjudicante pode, sempre que o entender convidar a apresentar proposta 

mais de uma entidade (artigo 114º do CCP). A escolha das entidades convidadas a 

apresentar proposta cabe, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 113º do CCP, ao 

órgão competente para a decisão de contratar. Neste caso, por via da aplicação dos 

nº 4 e nº 11 do artigo 73º da LOE para 2014, esta decisão é remetida ao órgão 

executivo, pelo que se solicita que a Exma. Câmara delibere no sentido de aprovar a 

consulta às empresas anteriormente indicadas. ------------------------------------------------- 

6- Nos termos do disposto no artigo 125º do CCP sendo apresentada unicamente 

uma proposta compete aos serviços da entidade adjudicante pedir esclarecimentos 

sobre a mesma e submeter o projecto de decisão de adjudicação ao órgão 

competente para a decisão de contratar pelo que se submete à consideração 

superior a nomeação da Divisão de Informática e Administração de Sistemas para o 

efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- O valor previsto para a contratação e o preço base é de € 11.400,00 acrescido do 

IVA, de acordo com o seguinte quadro: ------------------------------------------------------------ 

   

Código 

Artigo DESIGNAÇÃO 

UN Preço 

unitário 

Preço total 

750103100 Serviços de apoio a    
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 entidades 

governamentais 

6 (meses) € 1.900,00 € 11.400,00 

* Aos valores mencionados acresce o IVA à taxa de 23%.” --------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar e autorizar: ---------------- 

- A decisão de contratar e a aplicação de ajuste directo – regime geral com consulta 

a Germano Magalhães Unipessoal, Ldª. ----------------------------------------------------------- 

- A despesa previsível, no montante global de €11.400,00 (onze mil e quatrocentos 

euros), a que acresce o IVA à taxa legal aplicável, para o período de 6 meses; -------- 

- As peças do procedimento (convite e caderno de encargos); ------------------------------ 

- A nomeação da Divisão de Informática e Administração de Sistemas para proceder 

À elaboração do projecto de decisão de adjudicação. ------------------------------------------ 

CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES PÚBLIC OS EM LOULÉ, QUARTEIRA, 

ALMANCIL, BOLIQUEIME, ALTE, SALIR E BENAFIM –  LIBERAÇÃO DE 

CAUÇÃO– Pel a Divisão de Gestão Financeira, Património e Aprovi sionamento 

foi presente a assunto referido. ----------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a liberação da caução 

prestada para garantia do contrato n.º 226/2010, celebrado na sequência do 

concurso público referenciado. ----------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDOS DE 

CÊDENCIA DE INTERESSE PÚBLICO –  Pela Senhora Vereadora Dr.ª Ana 

Machado  foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ------------------------------- 

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

Por deliberações da Câmara Municipal, tomada em reunião de 11 de dezembro de 

2013, foram aprovadas propostas de abertura de procedimentos concursais com 

vista à constituição de reservas de recrutamento para ocupação de postos de 

trabalhos na carreira/categoria de assistente operacional e assistente técnico em 

diversas áreas de atuação do Município; ---------------------------------------------------------- 

Por deliberação da Assembleia Municipal, tomada em reunião ordinária, de 20 de 
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dezembro de 2013, foram aprovadas as propostas submetidas pela Câmara 

Municipal relativas à abertura de procedimentos concursais supra mencionados; ----- 

A tramitação dos procedimentos concursais obedece ao disposto na Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 145-

A/2011, de 06 de abril, prevendo-se um prazo mínimo de duração dos 

procedimentos concursais entre 6 a 9 meses; ---------------------------------------------------- 

Verifica-se a carência de pessoal em áreas fulcrais da atuação deste município, 

nomeadamente resultante da diminuição de recursos humanos por deferimento de 

diversas aposentações de trabalhadores integrados, essencialmente, na 

carreira/categoria de assistente operacional; ----------------------------------------------------- 

A celebração de acordos de cedência de interesse público constitui um instrumento 

de mobilidade de recursos humanos, que numa das suas vertentes pode ser 

utilizado para satisfazer necessidades temporárias de pessoal; ----------------------------- 

Os acordos de cedência de interesse público que se pretendem celebrar visam 

somente assegurar o exercício de determinadas competências do Município, com 

vista à satisfação do interesse público, motivo pelo qual prevê-se que não tenham 

duração superior a 9 meses; -------------------------------------------------------------------------- 

A celebração de acordos de interesse público encontra-se prevista no artigo 58º da 

Lei n.º 12-A/2008 de 27 de Fevereiro, na sua redação atual, que consagra a 

possibilidade de serem celerados acordos de cedência de interesse público entre 

órgão ou serviço a que a lei é aplicável e entidades excluídas do âmbito de 

aplicação objetivo da lei, onde se incluem as empresas locais; ----------------------------- 

O acordo pressupõe um acordo tripartido entre o trabalhador e os órgãos ou serviços 

de origem e destino e rege-se pelo disposto no normativo acima mencionado. --------- 

Assim, tenho a honra de propor que a Câmara Municip al delibere: ------------------ 

1) autorizar a Vereadora Dr.ª Ana Isabel da Encarna ção Carvalho Machado, 

com competências delegadas em matéria de gestão e d ireção dos recursos 

humanos a auscultar as empresas locais onde o Munic ípio de Loulé tem 

influência dominante, sobre a existência de trabalha dores com o perfil que se 
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adeque ao exercício das seguintes funções, com vist a à celebração de acordos 

de cedência de interesse público nos termos acima d escritos: ------------------------ 

− Assistentes Técnicos para exercício de funções, nom eadamente, na 

Biblioteca Municipal Sophia de Mello Breyner Anders en e nas escolas do 

concelho, até ao limite de 5; --------------------------------------------------------------- 

− Assistentes Operacionais, para exercício de funções , nomeadamente, 

nas áreas de saneamento, obras públicas, manutenção  de piscinas 

municipais e apoio a eventos, até ao limite de 10. --------------------------------- 

2) Emitir parecer prévio favorável nos termos dos nºs 2 e 4 do artigo 50º da Lei 83-

C/2013 (Lei do Orçamento do Estado).” ------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por maioria e em minuta, autorizar a Vereadora Dr.ª Ana Isabel 

Encarnação Carvalho Machado, com competências delegadas em matéria de gestão 

e direção dos recursos humanos a auscultar as empresas locais onde o Município de 

Loulé tem influência dominante, com vista à celebração de acordos de cedência de 

interesse público, e emitir parecer prévio favorável nos termos dos n.ºs 2 e 4 do 

artigo 50.º da Lei 83-C/2013 (Lei do Orçamento do Estado), nos termos da proposta 

do Senhor Presidente de 10 de Janeiro de 2014. ----------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores do PSD votaram contra  na presente votação. ----------------- 

Senhor Vereador Dr. Helder Martins : A Câmara vai contactar as empresas para 

isto, muito embora tenha em curso um procedimento de reserva de recrutamento. 

Gostaríamos de ter acesso à listagem das pessoas abrangidas por este processo. --- 

Senhor Vereador Eng.º Eugénio Guerreiro : A entrada destes novos trabalhadores 

irá contar para o rácio da redução de 2% ao ano do número de trabalhadores do 

Município, imposição do Orçamento do Estado, o que poderá por em causa os 

postos de trabalho dos trabalhadores já existentes, caso não seja atingida essa 

redução. Foi referido também que alguns desses trabalhadores, conforme a 

proposta, se destinam a trabalhar na Biblioteca Municipal de Loulé, o que gostaria 

de ver explicada essa necessidade, uma vez que a outros trabalhadores 
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recentemente afetos a esse serviço lhes é dito que os seus serviços são 

dispensáveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO POETA ALEIXO – Pelo Senhor 

Vereador João Martins foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -----------

“Tendo em consideração que a Associação Poeta Aleixo desenvolve importantes 

actividades de carácter social junto da população mais desfavorecido do concelho. – 

Tendo em consideração que a Associação poeta Aleixo não dispõe de meios 

financeiros para satisfazer os encargos com as actividades desenvolvidas, propõe-

se a atribuição de um subsídio no montante de 148.000,00 euros (cento e quarenta 

e oito mil euros) à Associação poeta Aleixo com vencimento nas seguintes datas: --- 

31 de Janeiro de 2014  ………………………………….…………………. 30.682,40€ --- 

28 de Fevereiro de 2014 ………………………………………….…………  8.513,08€ --- 

31 de Março de 2014 …………………………………………………..….   32.967,42€ --- 

30 de Abril de 2014 ………………………………………………………… 10.967,42€ --- 

31 de Maio de 2014 ………………………………………………………… 31.967,42€ --- 

30 de Junho de 2014 …………………………………………. …………… 10.967,42€ --- 

31 de Julho de 2014 …………………………………………. …………… 10.967,42€ --- 

31 de Agosto de 2014 …… …………………………………. …………… 10.967,42€ --- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de um 

subsídio no montante de 148.000,00 EUR (cento e quarenta e oito mil) à Associação 

poeta Aleixo, conforme proposta do Senhor Vereador João Martins. ---------------------- 

O Senhor Presidente não participou nem votou no presente assunto por 

impedimento legal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os Senhores Vereadores Helder Martins e Marilyn Tomás questionaram o facto de 

na informação não constar qual a actividade da associação e qual a finalidade do 

valor do subsídio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João Martins  disse: Existe sustentações para isto, este já é um 

processo não de agora. É uma IPSS, de interesse público, tem uma actividade para 

as populações locais e tem uma existência de creche e jardim de infância e esta é a 
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questão subjacente ao subsídio, abrangendo outras valências. ----------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À QUARPESCA –  ASSOCIAÇÃO DOS 

ARMADORES E PESCADORES DE QUARTEIRA – Pelo Senhor V ice-Presidente 

foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -------------------------------------------- 

“Considerando que a Quarpesca – Associação dos Armadores Pescadores de 

Quarteira tem vindo a actuar, nos últimos 15 anos, no apoio à comunidade piscatória 

do concelho de Loulé; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que esta Associação presta um serviço de indelével qualidade e 

importância que em muito facilita a vida do dia a dia da comunidade, piscatória de 

Quarteira, usufruindo a mesma de uma série de serviços únicos tais como: 

tratamento de toda a documentação relativa às embarcações e aos marítimos; 

acções de formação e divulgação profissional; divulgação e candidaturas dos 

financiamentos do sector das pescas; apoio na legislação e coimas, assim como a 

realização do dia do pescador e o apoio da festa da padroeira da cidade de 

Quarteira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que esta Associação pretende continuar a prestar serviços que 

beneficiam a comunidade; ----------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de 18.500,00€ à Quarpesca – 

Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira como contributo para a 

realização das várias actividades no concelho de Loulé, com vencimento nas 

seguintes datas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

31 de Março de 2014 ……………………………………………………….   4.500,00€ --- 

30 de Junho de 2014 ……………………………………………………….   4.500,00€ --- 

30 de Setembro de 2014 …………………………………………………..   4.500,00€ --- 

31 de Dezembro de 2014 ………………………………………………….   4.500,00€ --- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a atribuição de um 

subsídio à Quarpesca – Associação dos Armadores e Pescadores de Quarteira no 

valor de 18.500,00 euros, como forma de comparticipação nas despesas de 

funcionamento da Associação. ----------------------------------------------------------------------- 
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COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPA DE PROJECTO – Pelo Senhor 

Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------------- 

“Define o artigo n.º 27 do Regulamento da Organização dos Serviços Municipais 

publicado no D.R., II Série, sob o n.º 242/2013 de 13 de Dezembro, as competências 

da Equipa de Projecto de Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania. -------------- 

Na sua sequência, apresentam-se de seguida as variáveis desta equipa de projecto 

a saber: coordenação, prazo de vigência, objectivos e elementos que a integram, ---- 

Assim, tenho a honra de propor que a Exma Câmara aprove a composição e 

funcionamento da Equipa de Projecto “de Intervenção Cultural e Promoção da 

Cidadania”, como consta da proposta em anexo.” ---------------------------------------------- 

Equipa de Projeto 

Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania 

1. Designação do Projeto 

    Equipa de Projeto de Intervenção Cultural e Pro moção da Cidadania 

No âmbito das várias atividades do Município, a Equipa de Projeto de Intervenção 

Cultural e Promoção da Cidadania propõe-se fazer o cruzamento dos objetivos e 

metas dos diferentes programas e iniciativas desenvolvidas pela autarquia no âmbito 

social, económico, ambiental e cultural. ------------------------------------------------------------ 

2. Termos e duração do mandato, com definição clara  dos objetivos a alcançar 

     Pretende-se que esta Equipa promova: 

a) A implementação de ações previstas nas competências da Equipa de Projeto 

de Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania; ------------------------------------ 

b) A implementação das ações no âmbito da Carta das Cidades Educadoras / 

Rede Portuguesa de Cidades Educadoras na prespetiva de um Município 

Educador; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) A continuidade do Projeto das Conferências Horizontes do Futuro; --------------- 

d) A organização de Colóquios e/ou Encontros cujo tema central seja o 

Município de Loulé; ----------------------------------------------------------------------------- 

e) A publicação de livros, artigos e outros meios de divulgação da história do 
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Município de Loulé; ----------------------------------------------------------------------------- 

     Duração do mandato da Equipa 

          3 anos ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Objetivos 

     Constituem objetivos desta equipa: 

• No âmbito da implementação das ações preconizadas na Equipa de Projeto 

de Intervenção Cultural e Promoção da Cidadania; ------------------------------------ 

a) Coordenar a implementação de ações do Projeto de Intervenção Cultural e 

Promoção da Cidadania (PICPC) da responsabilidade da autarquia, 

promovendo a assunção dos diversos Projetos de Ação pelas Unidades 

Orgânicas do Município no quadro do conteúdo funcional que lhe está 

definido; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Dinamizar parcerias entre entidades públicas e/ou privadas visando a 

concretização das medidas propostas, promovendo também a partilha de 

recursos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Desenvolver ações em permanente articulação com as Unidades Orgânicas 

do Município e outros Projetos, incluindo a partilha de espaços e de recursos 

humanos e técnicos. ---------------------------------------------------------------------------- 

• No âmbito da implementação das ações preconizadas pela Associação 

Internacional das Cidades Educadoras / Rede Portuguesa de Cidades 

Educadoras na prespetiva de um Município Educador -------------------------------- 

a) Coordenar o processo de envolvimento do Município na Rede Portuguesa 

das Cidades Educadoras; -------------------------------------------------------------------- 

b) Coordenar as ações de divulgação do trabalho realizado pelo Município nos 

vários suportes e em diferentes ambientes; --------------------------------------------- 

c) Coordenar as ações do Projeto Educativo Local; -------------------------------------- 
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d) Participar nos planos de ações e outras atividades da Rede Portuguesa das 

Cidades Educadoras representando o Município. ------------------------------------- 

• No âmbito da implementação das ações preconizadas pelo Projeto das 

Conferências Horizontes do Futuro --------------------------------------------------------- 

a) Organizar conferências que contribuam ativamente para o pensamento e 

reflexão sobre matérias fundamentais dos nossos tempos; ------------------------- 

b) Conferir dinâmica na organização das Conferências. --------------------------------- 

• No âmbito da implementação das ações relativas à organização de Colóquios, 

Congressos e/ou Encontros cujo tema central seja o concelho de Loulé -------- 

a) Reunir pesquisas que gravitem em torno de temas estruturais e que foquem o 

concelho de Loulé; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Promover parceria com entidades associativas na organização de ações 

desta ordem de grandeza, considerando eventos já realizados com 

perspetivas semelhantes; --------------------------------------------------------------------- 

c) Reunir resultados das pesquisas e comunicações para conjunto editorial 

relativo aos estudos apresentados; --------------------------------------------------------- 

d) Permitir a reflexão sobre o desempenho das complexas áreas de 

funcionamento das estruturas do concelho de Loulé; --------------------------------- 

e) Promover a consciência da importância do sentido da qualidade e da 

excelência nas áreas funcionais e estruturais ao serviço do desenvolvimento 

do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------- 

• No âmbito da implementação das ações relativas à publicação de livros, 

artigos e outros meios de divulgação da história do concelho de Loulé ---------- 

a) Promover a divulgação da história do concelho de Loulé através da 

publicação / edição de trabalhos de investigação realizados a partir de fontes 

documentais e orais; --------------------------------------------------------------------------- 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 01 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

b) Reunir entidades parceiras (coletivas ou individuais) no sentido da promoção 

da realização de pesquisas sobre o concelho de Loulé e respetiva divulgação 

sob diversas formas. --------------------------------------------------------------------------- 

 Descrição da Atividade 

As áreas de intervenção da Equipa abrangem as vertentes cultural e social que 

constituem pilares na construção da Identidade de um território, como é o do 

município de Loulé. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O incentivo ao um envelhecimento ativo insere-se num desiderato maior que se 

prende com a promoção da cidadania e com a inclusão social e cívica, num 

processo de dinamização proactiva da intergeracionalidade. A Equipa vai procurar 

desenvolver o voluntariado em parceria com o Departamento de Educação e 

Desenvolvimento Sociocultural / Divisão de Intervenção Social e Voluntariado / 

Divisão de Cultura e Património no sentido de permitir a pessoas seniores 

manterem-se ativas e sentirem-se úteis à comunidade. Ainda, na prossecução da 

promoção da cidadania a Equipa vai programar visitas culturais e de divulgação do 

conhecimento das instituições do concelho à comunidade em geral e às instituições 

escolares em particular, em articulação e parceria com as unidades orgânicas 

adstritas às temáticas abordadas. ------------------------------------------------------------------- 

Em 2007, a autarquia aderiu à Rede Portuguesa de Cidades Educadora, tendo 

estabelecido um Plano Global de Ação para articulação dos vários objetivos 

estratégicos e os domínios de intervenção das unidades orgânicas da autarquia. 

Esta equipa terá como funções a dinamização deste projeto e a articulação das 

ações das unidades orgânicas da autarquia que para ele concorrem, bem como a 

realização de parcerias com entidades externas. ------------------------------------------------ 

Desde 2009, o Projeto das Conferências Horizontes do Futuro trouxe ao Salão 

Nobre da Câmara Municipal de Loulé conferencistas de nomeada, numa prespetiva 

temática, política e social de carácter transversal e agregador. No sentido da 

continuidade e do incremento qualitativo, as Conferências realizar-se-ão com a 
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periodicidade ajustada com os convidados. ------------------------------------------------------- 

Para além de Congressos organizados por entidades associativas e académicas do 

concelho realizadas em datas mais recentes ou mais longínquas, o município carece 

de um tempo de análise e de reflexão para que definam metas e se construam linhas 

vetoriais estruturantes. A Equipa terá a função de organizar um Congresso sobre o 

concelho de Loulé em parceria e articulação com as unidades orgânicas da 

autarquia e com as entidades externas. ------------------------------------------------------------ 

Desde sempre, a Câmara Municipal de Loulé promove a publicação de estudos cujo 

vetor principal é a história do concelho de Loulé. Em parceria com as unidades 

orgânicas da autarquia, a Equipa vai desenvolver a publicação de livros e de artigos 

resultantes de pesquisas baseadas em fontes documentais e orais. ----------------------- 

3. Elementos da equipa e funções 

Luísa Fernanda Guerreiro Martins, técnica superior, com função de: coordenação da 

equipa de projeto, controlo de execução dos objetivos definidos e elaboração de 

relatórios da atividade e de análise dos resultados obtidos para serem submetidos à 

apreciação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------- 

Susana Patrícia Guerreiro Brás Duarte, assistente técnica, com função no âmbito da 

interpretação das ações preconizadas pela Equipa e acompanhamento da 

implementação dessas mesmas ações. ------------------------------------------------------------ 

Maria do Rosário da Silva, assistente técnica, com função no âmbito da 

interpretação das ações preconizadas pela Equipa e acompanhamento da 

implementação dessas mesmas ações.” ----------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a composição e 

funcionamento da equipa de Projecto de Intervenção Cultural e Promoção da 

Cidadania, na sequência da proposta apresentada pelo Exmo Sr. Presidente da 

Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE RE CEPÇÃO 
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DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “EXECUÇÃO DE INFRA- ESTRUTURAS DE 

TELECOMUNICAÇÕES NA ROTUNDA DE VALE D’ ÉGUAS EM ALM ANCIL”, 

ADJUDICADA À EMPRESA: MEC –  MONTAGENS ELÉCTRICAS E 

CONSTRUÇÃO, LDª. – Pela Divisão de Informática e Ad ministração de 

Sistemas  foi presente o assunto acima citado. -------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a Comissão de 

Vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Francisco Sousa, a Sr.ª Eng.ª Nélia Lourenço e o Sr. Eng.º 

Paulo Bexiga, de acordo com a informação da Divisão de Informática e 

Administração de Sistemas. --------------------------------------------------------------------------- 

TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA A FREGUESIA DE ALTE, F REGUESIA DO 

AMEIXIAL, FREGUESIA DE SALIR E FREGUESIA DE QUERENÇ A, TÔR E 

BENAFIM – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta que a seguir se 

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

“ Considerando que as populações nas suas enfermidades fazem-se transportar 

para o Centro de Saúde de Loulé e para o Hospital Central de Faro, nas 

ambulâncias dos Bombeiros Municipais, mas também nas ambulâncias das Juntas 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que as Juntas de Freguesia de Alte, Ameixial, Salir e Freguesia de 

Querença, Tôr e Benafim prestam este tipo de apoio às populações da área, que 

são na sua maioria pessoas carenciadas, até porque nas Autarquias do interior, 

vivem essencialmente pessoas com fracos recursos económicos; ------------------------- 

Considerando que a grande maioria destas pessoas não tem capacidade económica 

para suportar as deslocações por motivo de saúde, sem que esses custos se 

repercutam na sua subsistência do dia a dia; ----------------------------------------------------- 

Considerando que aquelas Autarquias fazem um grande esforço financeiro com as 

viaturas e o pessoal que assegura o seu funcionamento, e que via desses encargos 

que deveriam ser assegurados pelo Estado, visto na prática ser um serviço social 

que se encontra nas atribuições das Juntas de Freguesia, estas Autarquias deixam 
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de realizar obras em benefício das suas populações; ------------------------------------------ 

Considerando o atrás exposto, proponho a transferência para as Juntas de 

Freguesia de Alte, Ameixial, Salir e Freguesia de Querença, Tôr e Benafim das 

verbas descritas em anexo como forma de comparticipação nos custos suportados 

por aquelas Autarquias na prestação destes serviços. ---------------------------------------- 

O montante total a transferir é de 157.500 Euros, através de verbas atribuídas em 

despesas correntes, no ano 2014 conforme quadro em anexo.” ---------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a transferência de 

157.500€ para a Freguesia de Alte, Freguesia do Ameixial, Freguesia de Salir e 

Freguesia de Querença., Tôr e Benafim, como forma de comparticipação nas 

despesas decorrentes da prestação de serviços destas instituições, na área do apoio 

social e saúde, de acordo com a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara. --------- 

O Senhor Vereador Eng.º Eugénio Guerreiro não participou nem votou no presente 

assunto por impedimento legal. ---------------------------------------------------------------------- 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR JORGE 

MANUEL LAMPREIA GONÇALVES PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA  AO VIVO, 

NO ESTABELECIMENTO “TABERNA DOS FRADES”, SITO EM RU A 

CONDESTÁVEL D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, N.º 8, FREGUES IA DE S. 

SEBASTIÃO, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de A tividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 312 de 

03.01.14 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de 

ruído para a seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 2 do art.º 15.º 

do Regulamento geral de Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido por Jorge 

Manuel Lampreia Gonçalves, para a realização de música ao vivo no 

estabelecimento “Taberna dos Frades”, dias 18 e 19 de Janeiro de 2014, das 21h00 

à 01h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído legalmente permitidos e 

toda a actividade ruidosa decorrer no interior do estabelecimento, com portas e 
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janelas fechadas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR LUCIANO 

FERNANDES MARTINS, PARA REALIZAÇÃO DE MÚ SICA AO VIVO, NO 

ESTABELECIMENTO “CAFÉ BENTO”, SITO EM ESTEVAL, FREG UESIA DE 

ALMANCIL, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Contr olo de A tividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 726 de 

08.01.13 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de 

ruído para a seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 2 do art.º 15.º 

do Regulamento geral de Ruído, anexo ao Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido por Luciano 

Fernandes Martins, para a realização de música ao vivo no estabelecimento “Café 

Bento”, dias 17, 24 e 31 de Janeiro e dia 07 de Fevereiro de 2014, entre as 20.00 

horas e a 01.00 horas, devendo o requerente respeitar os limites fixados no artigo 

11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e horário autorizados, com portas e 

janelas fechadas de modo a salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos 

moradores da zona. ------------------------------------------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA 

POR MELTING POT – RESTAURAÇÃO, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA 

AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO  “MELTING POT”, SITO EM QUINTA 

SHOPPING, FREGUESIA DE ALMANCIL, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão 

de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização  foi presente o 

requerimento com entrada datada de 06.12.13 no qual vem requerer à Câmara que 

seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de 

carácter temporário: música ao vivo. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Melting Pot - Restauração, Ldª., para a 
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realização de música ao vivo no estabelecimento “Melting Pot”, dias 03, 04, 10, 11, 

17, 18, 24, 25 e 31 de Janeiro de 2014, entre as 22,00 horas e a 01.00 horas, 

devendo o requerente respeitar os limites fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 

9/2007 de 17 de Janeiro, a música desenvolver-se no interior do estabelecimento, de 

portas e janelas fechadas e ser cumprido o horário concedido entre as 22.00 horas e 

as 00.00 horas, toda a actividade ruidosa passar pela mesa de mistura “Behringer” 

Xenic XL 1600, de modo a manter o campo sonoro permitido. ------------------------------ 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR SOCIEDADE DO GOLFE DA QUINTA DO LAGO, S.A., PARA RE ALIZAÇÃO 

DE MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE CASA DO 

LAGO”, SITO EM QUINTA DO LAGO, FREGUESIA DE ALMANCIL,  CONCELHO 

DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Atividades E conómicas e 

Fiscalização foi presente o requerimento com entrada n.º 35438 de 17.12.13 no 

qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a 

seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: Música ao vivo. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Sociedade do Golfe da Quinta do Lago, S.A., 

para realização de música ao vivo no estabelecimento “Restaurante Casa do Lago”, 

dia 31 de Dezembro de 2013 e 01 de Janeiro de 2014, entre as 21.00 horas e as 

02.00 horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impostos por Lei de 

modo a salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos moradores da zona 

envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR SOCIEDADE DO GOLFE DA QUINTA DO LAGO, S.A., PAR A REALIZAÇÃO 

DE MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE V.P.’S”, SITO 

EM QUINTA DO LAGO, FREGUESIA DE ALMANCIL, CONCELHO DE LOULÉ – 

Pela Divisão de Controlo de Atividades Económicas e  Fiscalização foi presente 
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o requerimento com entrada n.º 35437 de 17.12.13 no qual vem requerer à Câmara 

que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de 

carácter temporário: Música ao vivo. ---------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Sociedade do Golfe da Quinta do Lago, S.A., 

para realização de música ao vivo no estabelecimento “Restaurante V.P.’S”, dia 31 

de Dezembro de 2013 e 01 de Janeiro de 2014, entre as 21.00 horas e as 02.00 

horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impostos por Lei de modo 

a salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos moradores da zona 

envolvente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALTE –  IGREJA DE BENAFIM, 

PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO, NA FESTA DE PASS AGEM DE ANO, 

SITO EM RUA ANTÓNIO PROVISÓRIO, N.º 16, FREGUESIA D E BENAFIM, 

CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Ati vidades Económicas e 

Fiscalização  foi presente o requerimento datado de 27.12.13 no qual vem requerer 

à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade 

ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Fábrica da Igreja Paroquial de Alte – Igreja de 

Benafim, para a realização de música ao vivo na Festa de Passagem de Ano, sito 

em Rua António Provisório, n.º 16, Benafim, dia 01 de Janeiro de 2014, entre as 

00.00 horas e as 06.00 horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído 

fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro. ------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 
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POR FILIPE CONTREIRAS UNIPESSOAL, LDª., PARA REALIZAÇÃO  DE 

MÚSICA AO VIVO, NO LOULÉ JARDIM HOTEL, FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, 

CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Ati vidades Económicas e 

Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 35042 de 12.12.13 no 

qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a 

seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Filipe Contreiras Unipessoal, Ldª., para 

realização de música ao vivo no “Loulé Jardim Hotel”, dia 31 de Dezembro de 2013 a 

01 de Janeiro de 2014, entre as 20.00 horas e as 03.00 horas, devendo o requerente 

respeitar as normas de segurança, higiene e os limites fixados no artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro e o horário não deverá exceder as 

03.00horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR JOSÉ JOÃO DA COSTA MENDES, PARA REALIZAÇÃO DE MÚSIC A AO 

VIVO, NO ESTABELECIMENTO “HOLE IN ONE”, SITO EM EDI FÍCIO 

VILAMARINA, LOJA 17, VILAMOURA, FREGUESIA DE QUARTE IRA, 

CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Ati vidades Económicas e 

Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 35996 de 23.12.13 no 

qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a 

seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por José João da Costa Mendes, para a 

realização de música ao vivo no estabelecimento “Hole in One”, dias 27, 28, 29 e 30 

de Dezembro de 2013 e dias 01, 02, 03 e 04 de Janeiro de 2014, entre as 21.00 
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horas e a 01.00 horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impostos 

por lei e toda a actividade ruidosa decorrer no interior do estabelecimento, de portas 

e janelas fechadas de modo a salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos 

moradores da zona envolvente. ---------------------------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA 

POR CASA DA TORRE, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO ( DJ AO 

VIVO), NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE PARRILLA NAT URAL”, SITO 

EM VALE DO LOBO, FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO D E LOULÉ – 

Pela Divisão de Controlo de Atividades Económicas e  Fiscalização  foi presente 

o requerimento com entrada n.º 35658 de 18.12.13 no qual vem requerer à Câmara 

que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de 

carácter temporário: DJ ao vivo. ---------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Casa da Torre, Ldª., para a realização de um 

evento (DJ ao vivo), no estabelecimento “Restaurante Parrilla Natural”, dia 31 de 

Dezembro de 2013 e dia 01 de Janeiro de 2014, entre as 19.00 horas e as 02.00 

horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impostos por lei de modo a 

salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos moradores da zona envolvente.  

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR GRANJO E FIGUEIREDO, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE BAILE C OM 

MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE SOL AR DO 

POETA”, SITO S. LOURENÇO, FREGUESIA DE ALMANCIL, CO NCELHO DE 

LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de  Atividades Eco nómicas e Fiscalização  

foi presente o requerimento com entrada n.º 290 de 03.01.14 no qual vem requerer à 

Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade 

ruidosa de carácter temporário: Baile com música ao vivo. ----------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 
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da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Granjo e Figueiredo, Ldª., paraa realização de 

música ao vivo no estabelecimento “Restaurante Solar do Poeta”, dias 11, 18 e 25 

de Janeiro de 2014, entre as 22.00 horas e as 02.00 horas, devendo o requerente 

respeitar os limites fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, 

a actividade decorrer no interior do estabelecimento e de portas e janelas fechadas, 

ficando a LER condicionada à existência de reclamações. ----------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO D E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA 

POR MARINA FRANCISCO SOUSA GONÇALVES, PARA REALIZAÇÃO D E 

MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “SNACK- BAR GIL EANES”, SITO 

NA RUA GIL EANES, N.º 14. R/C, FREGUESIA DE QUARTEI RA, CONCELHO DE 

LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Atividades Econ ómicas e Fiscalização  foi 

presente o requerimento com entrada n.º 747 de 08.01.14 no qual vem requerer à 

Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade 

ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Marina Francisco Sousa Gonçalves, para 

realização de música ao vivo, no estabelecimento “Snack-Bar Gil Eanes”, nos dias 

10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Janeiro de 2014, entre as 20.00 horas e as 24.00 

horas, devendo respeitar os limites fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 

de 17 de Janeiro, a actividade ruidosa desenvolver-se no interior do estabelecimento 

e de portas e janelas fechadas de modo a salvaguardar o respeito pelo direito ao 

descanso dos moradores da zona envolvente. --------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR AGOSTINHO & FILOMENA –  RESTAURANTES, LDª., PARA REALIZAÇÃO 

DE MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “APOIO DE PRAIA”, SITO NA 
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AV. MARGINAL DE QUARTEIRA, PARTE NASCENTE, 2.ª FASE  – EDIFÍCIO a, 

FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Di visão de 

Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento 

datado de 01.01.14 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença 

especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música 

ao vivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Agostinho & Filomena – restaurantes, Ldª., 

paraa realização de música ao vivo no estabelecimento “Apoio de Praia”, dias 01, 

05, 12, 19 e 26 de Janeiro de 2014, entre as 15.00 horas e as 20.00 horas, devendo 

o requerente respeitar os limites fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 

17 de Janeiro, e as colunas de som deverão estar orientadas para sul (voltadas para 

a praia). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR BRIHOME – GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSIC A 

AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE E BAR OLD NAVY”, SITO 

NA MARINA PLAZA, LOJAS 3 E 4, MARINA DE VILAMOURA, FREGUESIA DE 

QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de Atividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 684 de 

09.01.14 no qual vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de 

ruído para a seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 68.º 

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, ratificar a autorização por despacho proferida 

pelo Senhor Presidente da Câmara para a emissão da Licença Especial de Ruído, 

em conformidade com o requerido por Brihome – Gestão Imobiliária, Ldª., para a 

realização de música ao vivo, no estabelecimento “Restaurante e Bar Old Navy”, 

dias 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2014, entre as 20.30 
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horas e as 00.30 horas, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impsotos 

por Lei, não exceder o horário autorizado, a música desenvolver-se no interior do 

estabelecimento e de portas e janelas fechadas, de modo a salvaguardar o respeito 

pelo direito ao descanso dos moradores da zona envolvente. Todo o equipamento 

sonoro deverá ser ligado ao limitador de som existente no estabelecimento. ------------ 

APROVAÇÃO DA ACTA NÚMERO EM DA COMISSÃO DO CONCURSO PARA A 

ALIENAÇÃO DE CINQUENTA (50) VIATURAS LIGEIRAS EM FI M DE VIDA (VFV) 

EM CINCO (5) LOTES CONSTITUÍDOS POR DEZ (10) VIATIRAS CADA, 

REALIZADA NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014 – Pela Divis ão de Controlo de 

Atividades Económicas e Fiscalização  foi presente a acta que a seguir se 

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

ACTA NÚMERO UM 

H P  N . º  0 2 / 2 0 1 3  

ALIENAÇÃO DE CINQUENTA (50) VIATURAS LIGEIRA EM FIM DE VIDA (VFV)  EM CINCO (5) 

LOTES CONSTITUÍDOS POR DEZ (10) VIATURAS CADA  

Pelas quinze horas  de hoje, dia oito de janeiro , do ano de dois mil e catorze , nas 

instalações da Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização, 

localizado na Rua Dr. Frutuoso da Silva, número setenta e dois (72), em Loulé, 

apresentaram-se os Membros da Comissão de Concurso, designadamente, o Sr. Dr. 

Rui Pedro da Mesquita Lemos Carrusca , Técnico Superior da Divisão de Controlo 

de Atividades Económicas e Fiscalização, o Sr. Eng. Nelson George Gonçalves 

Graça , Técnico Superior, da Divisão de Ambiente, Espaço Público e de Transportes 

e o Sr. Hugo André Nunes Guerreiro, Assistente Operacional, da Divisão de 

Proteção Civil e Vigilância, a fim de se proceder à alienação de cinquenta (50) 

Viaturas ligeiras em Fim de Vida (VFV) em cinco (5)  lotes constituídos por dez 

(10) viaturas cada.  ----------------------------------------------------------------------------------------

Pelas quinze horas e estando a Comissão na posse de todas as propostas 

apresentadas, procedeu-se então à sua abertura, conferência e registo, conforme a 

ordenação apresentada em tabela que constitui o anexo à presente Ata e que a 
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seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------

Cada Lote ------------------------------------------ ----------------------------------------------------------

Proposta A ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: Reciprémio, SA . --------------------------------------------------------------------------

Valor da Proposta: € 1.150,00 (mil cento e cinquenta euros) . ------------------------------

Proposta B ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA . ----------------------

Valor da Proposta: € 1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um euros ). -----------

Tomamos as propostas válidas, embora distintas pelos valores apresentados, 

manifesta-se desde logo a intenção de poderem ser atribuídos as cinquenta (50) 

viaturas ligeiras em cinco (5) lotes constituídos por dez (10) viaturas cada, ao 

proponente que apresentou o valor mais elevado de licitação, ficando a intenção 

manifestada, da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------------

Cada Lote ----------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA . ----------------------

Valor da Proposta: € 1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um euros ). -----------

Ao valor apresentado não se acresce IVA, conforme ponto 13, do Art.º 35.º, do 

Decreto-Lei n.º 33/2006, de 28 de Julho. ------------------------------------------------------------

Entende ainda e em termos conclusivos esta Comissão que do teor da presente 

Acta, deverá ser dado conhecimento aos proponentes,  para que nos termos 

dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento  Administrativo em vigor, 

se pronunciem no prazo de dez dias sobre a intenção  manifestada . ------------------

Não existindo mais nada a tratar, pelas quinze horas e vinte minutos , foi declarada 

encerrado o Concurso em apreço e para constar se lavrou a presente acta que vai 

ser devidamente assinada pela comissão correspondente. 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a Acta número Um, 

elaborada pela Comissão do Concurso supra mencionado em que é manifestado 

genericamente o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

1. Depois de analisadas na sua totalidade, verificou-se que todas as propostas 
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satisfazem os requisitos constantes no Regulamento elaborado para o concurso em 

apreço, aprovado em reunião de Câmara de 13.11.2013. ------------------------------------ 

2. Entendendo-se como válidas todas as propostas, manifesta-se a intenção de 

poderem ser atribuídos os cinco (5) lotes, constituídos por dez (10) veículos em Fim 

de Vida (VFV), ao proponente que apresentou o valor mais elevado de licitação, 

ficando a intenção manifestada da seguinte forma: --------------------------------------------- 

Cada Lote – Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA – 

Valor apresentado €1.451,00 (mil quatrocentos e cinquenta e um euros). ---------------- 

3. O valor apresentado, está isento de IVA, pelo Código do Imposto Sobre o Valor 

Acrescentado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Finalmente mais ficou deliberado, por unanimidade e em minuta, que do teor da 

Acta Número Um, deverá ser dado conhecimento aos proponentes para que, nos 

termos dos artigos 100.º e 101.º do Código do Procedimento Administrativo em 

vigor, se pronunciem no prazo de dez dias sobre a intenção manifestada. --------------- 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, REQUERIDA PELA JUVENTUDE SOCIALISTA DE QUA RTEIRA, 

REFERENTE A UMA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE – Pela Se nhora 

Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -- 

“Juventude Socialista de Quarteira, veio solicitar a ocupação da via pública, para 

realização de uma Campanha de Solidariedade, sito na Praça do Mar em Quarteira, 

nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2013, a qual foi deferida por Despacho de 

13/12/2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para além desse pedido, solicitou, ainda a isenção do pagamento das taxas 

respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acordo com o estabelecido no n.º 3 do Artigo 21.º do regulamento e Tabelas de 

Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé publicado em Diário da República, 

II Série de 9 de Julho de 2013, proponho que a “Juventude Socialista de Quarteira” 

fique isento do pagamento de quaisquer taxa referente às licenças devidas a este 

Município, pela ocupação da via pública”. --------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a isenção do 

pagamento da taxa municipal de ocupação da via pública, referente a uma 

campanha de Solidariedade, requerida pela juventude Socialista de Quarteira, ao 

abrigo do n.º 3 do Art.º 21 do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da 

Câmara Municipal de Loulé. --------------------------------------------------------------------------- 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA, REQUERIDA PELO CLUBE DE BASKET DE QUARTEIRA TUBARÕES 

– Pela Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a seguir 

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

“Clube de Basket de Quarteira Tubarões, veio solicitar a ocupação da via pública, 

como objectivo a angariação de fundos, com a colocação de um Quiosque, para 

venda de bebidas, sito na Av. Infante Sagres, Praça do Mar, em Quarteira, nos dias 

31712/2013 e 01 de Janeiro de 2014, a qual foi deferida por Despacho de 

10/12/2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Para além desse pedido, solicitou, ainda a isenção do pagamento das taxas 

respectivas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De acordo com o estabelecido no n.º 2 alínea c do artigo 21.º do Regulamento e 

Tabelas de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé publicado em Diário da 

República, II Série de 9 de Julho de 2013, proponho que o “Clube de Basket de 

Quarteira Tubarões” fique isento do pagamento de quaisquer taxa referente às 

licenças devidas a este Município, pela ocupação da via pública. -------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a isenção do 

pagamento da taxa municipal de ocupação da via pública, referente à colocação de 

um Quiosque, para angariação de fundos, requerido pela Clube de Basket de 

Quarteira Tubarões, ao abrigo do n.º 2, alínea c) do Art.º 21.º do Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças da Câmara Municipal de Loulé. -------------------------------- 

ADENDA AO CONTRATO- PROGRAMA RELATIVO AO FINANCIAMENTO DO 

PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇ ÕES 

ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – Pela Senhora 
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Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta e a Adenda que a seguir se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“O Contrato programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do 

Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

assinado em 15 de Fevereiro de 2006 pelo então Director Regional de Educação do 

Algarve e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, tem como objectivo o incentivo e 

a cooperação financeira entre os outorgantes no âmbito específico do apoio ao 

acima citado Programa. --------------------------------------------------------------------------------- 

Por forma a dar cumprimento ao articulado na Cláusula 3,ª – comparticipação 

financeira, é assinado anualmente, entre as duas partes, uma adenda ao Contrato 

programa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, proponho que esta Câmara Municipal delibere a aprovação da Adenda ao 

Contrato Programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do 

fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

(cópias anexas) do presente Contrato Programa.” ---------------------------------------------- 

Adenda ao Contrato-Programa relativo ao financiamento do Programam de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolare s aos Alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico 

Ano lectivo 2012-2013 

Entre a Direcção Geral dos Estabelecimentos Escolares, com o número de 

identificação de pessoa colectiva n.º 600086020 representada por Alberto Augusto 

Rodrigues de Almeida, Delegado Regional de Educação do Algarve, adiante 

designado por primeiro outorgante e o Município de Loulé, com o número de pessoa 

colectiva n.º 502098139, representado por Vítor Manuel Gonçalves Aleixo, 

Presidente da Câmara Municipal, adiante designado como segundo outorgante, 

acordam em celebrar o presente aditamento ao contrato programa n.º 858/2006, 

publicado no D.R. n.º 10, IIª Série de 7 de Julho de 2006, e em conformidade com o 

Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março e com o Despacho n.º 18.987/2009, de 17 

de Agosto, na redacção dada pelo despacho 11886-A/2012, de 06 de Setembro, pelo 
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qual procedem à alteração do ponto 1 da cláusula 3.ª que passará a ter a seguinte 

redacção: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 3.ª 

Comparticipação financeira 

1. O primeiro outorgante compromete-se a prestar apoio financeiro ao segundo 

outorgante através duma comparticipação correspondente a 50% do valor da 

refeição abatido do preço a pagar pelo aluno de acordo com a legislação em vigor, 

no valor de 0.48 Euros por aluno, num universo previsível de 2.419 alunos 

abrangidos.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a Adenda ao Contrato-

Programa relativo ao financiamento do Programa de Generalização do Fornecimento 

de Refeições Escolares aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, conforme 

proposta da Sr.ª Vereadora Dr.ª Ana Machado. -------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE PAGAMENTO FASEADO DA DÍVIDA REFERENTE À S RENDAS 

EM ATRASO – Pelo Senhor Vereador Joao Martins foi presente a proposta que a 

seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------ 

“Considerando que a munícipe Joaquina Maria Santos de Sousa Ramos, moradora 

no Bairro Ex-Car Bloco 4 – 2.º Esq.º. Frt. Solicitou um plano de pagamento faseado 

da dívida das rendas em atraso, a partir do mês de Janeiro de 2014, até as rendas 

se encontrarem completamente liquidadas; ------------------------------------------------------- 

Considerando que a locatária apenas pode contar com a sua pensão de invalidez 

para fazer face às despesas e que a mesma apresenta dificuldades em liquidar o 

pagamento das rendas em atraso; ------------------------------------------------------------------ 

Considerando que a moradora se encontra motivada para regularizar as rendas em 

atraso e que existe enquadramento legal, por forma a proceder de acordo com o 

solicitado pela requerente; ----------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exma Câmara que delibere, de forma a autorizar a arrendatária, Sr.ª 

Joaquina Maria dos Santos de Sousa Ramos, o pagamento faseado da dívida das 

rendas em atraso.” --------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o pagamento faseada 

da dívida das rendas em atraso da moradora residente no Bairro Ex-Car – Bloco 4, 

nos termos da proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro da Divisão de 

Intervenção Social e Voluntariado. ------------------------------------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA  EMPREITADA DE: 

“ AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (2007): VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO EM 

CABEÇO DE CÂMARA”, ADJUDICADA A HIDRALGAR –  EQUIPAMENTOS 

ELECTROMECÂNICOS, LDª. - Pelo Departamento de Obras  e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a homologação 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 

Definitiva, referente à empreitada indicada em epígrafe. -------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA  EMPREITADA DE: 

“CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNI CIPAIS – 

PAVIMENTAÇÃO DA NOVA ARTÉRIA DE ACESSO AO CEMITÉRIO  DE SALIR”, 

ADJUDICADA A LEONEL GUERREIRO MARTINS OBRAS PÚBLICA S, LDª. - Pelo 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas M unicipais  foi presente 

informação sugerindo a homologação acima citada. ------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 

Provisória, referente à empreitada indicada em epígrafe. ------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA  DA EMPREITADA DE: 

“ AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA –  

CONDUTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO C.M. 1180 (ALFO NTES – 

TENOCA)”, ADJUDICADA A JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS , LDª. - Pelo 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas M unicipais  foi presente 

informação sugerindo a homologação acima citada. ------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 
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Definitiva, referente à empreitada indicada em epígrafe. -------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA  DA EMPREITADA DE: 

“ARRUAMENTOS NO AMEIXIAL – (REPAVIMENTAÇÃO DA RUA D E S. PEDRO”, 

ADJUDICADA A JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDª. - P elo Departam ento 

de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente informação 

sugerindo a homologação acima citada. ----------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 

Definitiva, referente à empreitada indicada em epígrafe. -------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “BENEFIC IAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPARAÇÃO E 

MELHORAMENTOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO (2009) –  EB1/JI DE VALE 

JUDEU – ALTERAÇÃO DE USO DE UMA SALA”, ADJUDICADA A J, 

GUERREIRO & FILHOS, LDª. - Pelo Departamento de Obr as e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a homologação 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria 

para liberação de caução, referentes à empreitada indicada em epígrafe. --------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “ PARQUE DE SERVIÇOS URBANOS DA 

FRANQUEADA – REMODELAÇÃO NA LAVAGEM E ARRANJOS EXTE RIORES”, 

ADJUDICADA A GUALDIM NUNES DA SILVA, LDª. - Pelo De partamento de 

Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente informação sugerindo 

a homologação acima citada. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria 

para liberação de caução, referente à empreitada indicada em epígrafe. ----------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE C AUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “ AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DA 

ESCOLA EB1 DE GILVRAZINO”, ADJUDICADA A MARTINS GAGO & FILHOS, 

LDª. - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra estruturas Municipais  foi 
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presente informação sugerindo a homologação acima citada. ------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria 

para liberação de caução, referente à empreitada indicada em epígrafe. ----------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE C AUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “ ARRUAMENTOS EM VÁRIOS AGLOMERADOS 

DO CONCELHO (2009) – ALARGAMENTO DE UM CAMINHO PÚBL ICO – 

ESTEVAL DE MOUROS – ALTE –  MURO”, ADJUDICADA A L.C.F. CONSTRUÇÃO 

CIVIL, LDª. - Pelo Departamento de Obras e Gestão d e Infraestruturas 

Municipais  foi presente informação sugerindo a homologação acima citada. ----------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria 

para liberação de caução, referente à empreitada indicada em epígrafe. ----------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE VISTORIA PARA LIBERAÇÃO DE C AUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “ ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDE DE 

ESGOTOS AO POÇO DO PESO”, ADJUDICADA A J.J. BRITO –  SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LDª. - Pelo Departamento de Obras e Ge stão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a homologação 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Vistoria 

para liberação de caução, referente à empreitada indicada em epígrafe. ----------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “CONSERVAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – EDIFÍCIO ENG.º DUARTE PACHEC O – LOULÉ –  

INTERVENÇÃO NAS FACHADAS E COBERTURA”, A DJUDICADA A JOSÉ 

GUALBERTO DOS SANTOS BENEDITO - Pelo Departamento d e Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Arq.º Joaquim Farrajota, o Sr. Eng.º Pedro Guerreiro e o Sr. Eng.º 
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Nuno Nogueira, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “CONSERVAÇÃO E RECUPER AÇÃO DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM E DIFÍCIOS DO 

CONCELHO (EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO SOCIAL E DESPORTO) – ALTE, 

AMEIXIAL, BENAFIM, BOLIQUEIME, QUERENÇA, SALIR E TÔ R”, ADJUDICADA 

A JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS BENEDITO - Pelo Departa mento de Obras 

e Gestão de Infra-Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a 

nomeação acima citada. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Arq.º Joaquim Farrajota, o Sr. Eng.º Pedro Guerreiro e Sr. Eng.º Nuno 

Nogueira, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 

Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “CONSERVAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (2013) – EXECUÇÃO DE PINTURA S, 

IMPERMEABILIZAÇÕES E TRABALHOS DIVERSOS NO EDIFÍCIO DA 

ELECTRICIDADE E ANTIGAS OFICINAS LOCALIZ ADO NA TRAVESSA 

CHARLES BONNET EM LOULÉ”, ADJUDICADA A A. M. BARRIG A – 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. - Pelo Departamento d e Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Provisória, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Arq.º Joaquim Farrajota, o Sr. Eng.º Nuno Nogueira e o Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------- 
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NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “BENEFICIAÇÃO, AMPLIA ÇÃO, 

REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS NAS ESCOLAS DO CONCELHO ( 2009) – 

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES – ALTE, AMEIXIAL,  BENAFIM, 

BOLIQUEIME, QUERENÇA, SALIR E TÔR”, ADJUDICADA A AL MARGEM D’ EL 

REI CONSTRUÇÕES, LDª. - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.  

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Provisória, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Silvério Guerreiro e Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “CONSERVAÇÃO E RECUPE RAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – TRABALHOS DE MANUTENÇÃO EM E DIFÍCIOS DO 

CONCELHO (EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO SOCIAL E DESPORTO) -  ALMANCIL E 

QUARTEIRA”, ADJUDICADA A A.M. BARRIGA –  ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÃO, LDª. - Pelo Departamento de Obras e Ges tão de Infra-

Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.  

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Silvério Guerreiro e Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infra-Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “OBRAS DE SANEAMENTO RESULTANTES 

DA REMODELAÇÃO DE ARRUAMENTOS – ESGOTOS (2013) –  EXECUÇÃO DA 

REDE DE ESGOTOS PLUVIAIS EM PASSEIOS NAS AVENIDAS 5  DE OUTUBRO 

E DUARTE PACHECO EM ALMANCIL”, ADJUDICADA A MASITRA VE – 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 01 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

COMÉRCIO, MONTAGEM, REPRAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJECTO S DE 

SINAIS DE TRÁFEGO, LDª. - Pelo Departamento de Obra s e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.  

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Provisória, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e o Sr. Eng.º 

Tiago Inácio, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 

Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO, BENEFICIA ÇÃO E 

CONSERVAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA –  ABASTECIMENTO 

À NAVE DAS MEALHAS”, ADJUDICADA ACORTE &  TERRA, 

TERRAPLANAGENS, LDª. - Pelo Departamento de Obras e  Gestão de Infra-

Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.  

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Provisória, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e Sr. Eng.º 

Tiago Inácio, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 

Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇ ÃO DE 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – REPARAÇÕES NA E.M.  547 (MONTE 

RUIVO – ZAMBUJAL)”, ADJUDICADA A EDUARDO PINTO VIEG AS – 

CONSTRUÇÕES, LDª. - Pelo Departamento de Obras e Ge stão de Infra-

Estruturas Municipais  foi presente informação sugerindo a nomeação acima citada.  

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Recepção Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e o Sr. Eng.º 

Tiago Inácio, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 
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Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “RECUPERAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECT ÓNICO E 

HISTÓRICO DO CONCELHO (2010) – IGREJA NOSSA SENHOR A DO PÉ DA 

CRUZ DE QUERENÇA - REPARAÇÕES DIVERSAS”, ADJUDICADA   MARTINS 

GAGO & FILHOS, LDª. N OMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE 

LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO APRESENTADA , DE ACORDO COM O DISPOSTO NO DECRETO-LEI N.º 

190/2012 DE 22 DE AGOSTO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada. -- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Liberação da Caução, referente à empreitada citada em 

epígrafe o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Silvério Guerreiro e o Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infraestruturas Municipais. ------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “ARRANJOS EXTERIORES EM DIVERSOS LOC AIS DO 

CONCELHO (2010) – TRATAMENTO E REFORÇO DA FACHADA D O N.º 108 DA 

RUA RAINHA D. LEONOR EM LOULÉ”, ADJUDICADA A STAP –  REPARAÇÃO, 

CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A. N OMEAÇÃO DE 

COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO APRE SENTADA, DE 

ACORDO COM O DISPOSTO NO DECRETO-LEI N.º 190/2012 DE 22 DE AGOSTO - Pelo 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas M unicipais  foi presente 

informação sobre o assunto acima citada. --------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Liberação da Cauções, referente à empreitada citada em 

epígrafe o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Silvério Guerreiro e o Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infraestruturas Municipais. ------------------------------------------------------------------------- 

RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PRESTADA PARA GARANTIA DE BOA  EXECUÇÃO 

DOS TRABALHOS DA EMPREITADA DE “CONSTRUÇ ÃO E REPARAÇÃO DE 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – REPAVIMENTAÇÃO DO C.M. 1086 
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(TROÇO ENTRE SANTA MARGARIDA E CERRO)”, ADJUDICADA À 

ALGARBETUME – MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LDª. - Pel o Departamento 

de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente informação sobre o 

assunto acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a substituição dos 

valores retidos nos autos, no valor total de 11.722,06€ (onze mil, setecentos e vinte 

e dois euros e seis cêntimos), por garantia bancária, N00389036, do Banco Espírito 

Santo, S.A., referente à obra indicada em epígrafe, de acordo com a informação do 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. --------------------------- 

EMPREITADA: “CONSTRUÇÃO DO PI.5 – REFORÇO DE ADUÇÃO  AO 

CONCELHO DE LOULÉ – FASE 1 – PARTE 1”, A LEVAR A  EFEITO PELA 

EMPRESA OLIVEIRAS, S.A. D ONA DA OBRA : ÁGUAS DO ALGARVE , LDª. PLANO DE 

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIO N .º 5 - Pelo Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada. -- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o plano de sinalização 

temporário n.º 5, assim como o plano de desvios, referentes à obra mencionada em 

epígrafe, com término a 31 de Janeiro de 2014, condicionado ao parecer do 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. --------------------------- 

EMPREITADA: “BENEFICIAÇÃO DA EN 125 EM ALMANCIL (R EQUALIFICAÇÃO 

DAS AVENIDAS 5 DE OUTUBRO E DUARTE PACHECO)”, A LEV AR A EFEITO 

PELA EMPRESA JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDª. P LANO DE 

SINALIZAÇÃO ; CORTE PARCIAL E DESVIOS DE TRÂNSITO  - Pelo Departamento de Obras 

e Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente informação sobre o assunto 

acima citada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o plano de sinalização 

(corte parcial e desvios de trânsito), referente à obra mencionada em epígrafe, de 

acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM AS JUNTAS DE 
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FREGUESIA PARA 2014, REFERENTE A CONSERV AÇÃO E REPARAÇÃO DE 

ESCOLAS. NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PRESENTE 

PROTOCOLO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infraestr uturas 

Municipais  foi presente proposta do Senhor Presidente sobre o assunto acima 

citada, assim como a minuta de Protocolo, que a seguir se transcreve: ------------------- 

“ Considerando que a delegação de competências, com a consequente transferência 

dos meios financeiros, nas Freguesias do Concelho de Loulé, consubstancia uma 

prática com resultados francamente positivos, nomeadamente no que se refere à 

“Conservação e reparação de escolas”; ------------------------------------------------------------ 

Considerando que esta delegação de competências e meios financeiros tem 

permitido melhorar a eficácia da actividade de ambas as Autarquias Locais, 

Município e Freguesia, tendo-se conseguido uma maior sensibilidade para detectar e 

solucionar problemas, que correspondem a necessidades imediatas da população 

escolar, verificando-se também que o desempenho das Freguesias é bastante 

positivo pelo que se justifica a sua renovação; --------------------------------------------------- 

Propõe-se que esta Câmara delibere: -------------------------------------------------------------- 

a) A minuta do Protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia no âmbito da 

delegação de competências nas Freguesias do Concelho para conservação e 

reparação de escolas; ------------------------------------------------------------------------------ 

b) Nomear como responsável pelo acompanhamento de presente Protocolo o Sr. 

Arqtº. Joaquim Farrajota Ponte e nas suas faltas ou impedimentos o Sr. Engº. 

Pedro Guerreiro.” ------------------------------------------------------------------------------------ 

Minuta 

PROTOCOLO 

Conservação e Reparação de Escolas  

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de ____________________, 

adiante designadas, respectivamente, por C.M. e J.F., estabelecem entre si, o 

presente Protocolo, relativo à transferência dos meios financeiros necessários às 

Juntas de Freguesia e que constam do Plano Plurianual de Investimento, no âmbito 
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da delegação de competências, referente à competência prevista na alínea g) do nº2 

do artigo 66º da Lei nº 169/1999 de 18 de Setembro alterada pela Lei nº 5 – A/2002 

de 11 de Janeiro – Conservação e reparação de escolas, a efectuar e concluir no 

ano de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I 

À J.F., no âmbito da delegação de competências para conservação e reparação de 

Escolas do 1º ciclo do Ensino Básico e Jardins-de-infância, cabe a verba descrita no 

Anexo 1 do presente Protocolo. ---------------------------------------------------------------------- 

II 

A J.F. deve remeter à C.M. cópia da rubrica do orçamento de receitas e despesas 

referente às Escolas, aprovado para 2014. ------------------------------------------------------- 

III 

A J.F., em função da verba que lhe está consignada, apresenta à C.M. uma relação 

das intervenções que tenciona levar a efeito nas escolas que lhe são afectas e que 

tenham suporte financeiro neste programa. ------------------------------------------------------- 

IV 

A J.F. na relação das intervenções que se propõe realizar deve indicar a sua 

designação e respectivo custo, quando se tratar de trabalhos de conservação 

corrente, serão os mesmos afectos a uma única designação com o nome de 

conservação corrente na qual se integram todos os pequenos serviços. ----------------- 

V 

A J.F., realizará as actividades de manutenção corrente, procurando dar resposta às 

necessidades de carácter imediato que são detectadas e relatadas diariamente 

pelos responsáveis pela gestão da escola. -------------------------------------------------------- 

No âmbito do presente protocolo consideram-se intervenções a efectuar as 

actividades destinadas a garantir a manutenção e conservação dos equipamentos. -- 

VI 

A J.F., promove todo o processo conducente à realização das intervenções, 

nomeadamente, o modo de execução, sendo da sua inteira responsabilidade todos 
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os procedimentos que vier a estabelecer para o efeito. ---------------------------------------- 

VII 

A J. F. informa a C. M. da data do início e da conclusão das respectivas 

intervenções, não sendo necessário o aviso quando se tratem de intervenções de 

pequena monta e que se integrem dentro do conceito de conservação corrente. ------ 

VIII 

A C.M., através de um seu representante, designado para o efeito, e quando as 

intervenções o justifiquem, desloca-se ao local no seu início e após a sua conclusão 

e, eventualmente, durante a sua execução, se, para tal for solicitado pela J.F., dando 

o apoio técnico que for pretendido. ------------------------------------------------------------------ 

IX 

A C.M., imediatamente após a conclusão das obras, procede à transferência das 

respectivas verbas para a J.F., devendo esta, para tal, apresentar os documentos de 

despesa, onde conste a discriminação das actividades efectuada. ------------------------- 

X 

A J.F., após a liquidação das facturas deverá apresentar à C.M. cópia dos 

respectivos documentos de quitação. Na falta da entrega dos referidos documentos 

a C.M. não procede a novas transferências de verbas para a J.F., enquanto não for 

sanada essa falta. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

XI 

A C.M., declina quaisquer co-responsabilidades sobre os procedimentos praticados 

pela J.F., que não cumpra os preceitos legais em vigor, designadamente no que 

concerne à formalização do modo de realização das intervenções e seus 

correspondentes pagamentos, assumindo a J.F. eventuais situações de 

incumprimento, no âmbito deste protocolo. ------------------------------------------------------- 

XII 

O Presente protocolo pode ser alterado, por iniciativa da Câmara Municipal, quando 

estiver em causa a delegação de novas competência ou acordo para a delegação de 

novas competências para as juntas de Freguesia, no âmbito da Lei nº 75/2013 de 12 
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de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII 

A C.M. e a J.F. consideram este protocolo como um acordo de colaboração e, após 

aprovação pelos órgãos competentes, é assinado pelos representantes para tal 

designados.” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com as Juntas de Freguesia no âmbito da delegação de competência nas 

Freguesias do Concelho para conservação e reparação de escolas e nomear como 

responsável pelo acompanhamento do presente Protocolo o Sr. Arq.º Joaquim 

Farrajota, e nas suas ou impedimentos o Sr. Eng.º Pedro Guerreiro. ---------------------- 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO / CONTR ATO PROGRAMA A 

CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO C ONCELHO PARA 2014, 

REFERENTE A OBRAS N OMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO 

PRESENTE PROTOCOLO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infraestr uturas 

Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada, assim como a 

minuta de Protocolo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

PPRROOTTOOCCOOLLOO  

CCOONNTTRRAATTOO  PPRROOGGRRAAMMAA  

Obras 

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de                                  adiante 

designadas, respectivamente, por C.M. e J.F. estabelecem entre si, o presente 

Contrato Programa, dando sequência ao previsto no Plano Plurianual de 

Investimentos da C.M. para o corrente ano, na rubrica             PPI, em que a C.M. se 

compromete em transferir para a J.F., a título de comparticipação dos meios 

financeiros necessários para a realização das obras constantes no mapa em anexo 

que a J.F. se propõe realizar. ------------------------------------------------------------------------- 

I 

A J.F. e de acordo com a atribuição de verbas para objecto deste Contrato, previstas 

em Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano de 2014, na rubrica 
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PPI, distribuídas proporcionalmente por todas as Juntas de Freguesia do Concelho, 

caberá a importância de Euros – _________________. --------------------------------------- 

II 

A J.F. deve remeter à C.M. cópia do respectivo orçamento de receitas e despesas 

para 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III 

A J.F., em função da verba que lhe é destinada pelo Contrato-Programa, apresenta 

à C.M. uma relação / mapa das obras que se propõe realizar na sua área de 

intervenção, e que tenham suporte financeiro neste contrato. ------------------------------- 

IV 

A J.F., nessa relação / mapa de obras que se propõe realizar, indica a designação 

das obras e a calendarizarão da execução das mesmas e respectivos valores. -------- 

V 

A J.F., promove todo o processo conducente à realização das obras nomeadamente, 

o modo de execução (por empreitada ou por administração directa), sendo da sua 

inteira responsabilidade todo o procedimento que vier a estabelecer para o efeito. ---- 

VI 

A J.F., aquando do início das obras efectuadas ao abrigo deste contrato programa, 

promove a colocação de um painel informativo, indicando, o dono da obra, sua 

designação, custo e fonte de financiamento (conforme modelo anexo) este painel 

permanecerá nas obras desde o início das mesmas, e, até seis meses após a sua 

conclusão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII 

A J.F., deve informar a C.M. do início e da conclusão das obras a que refere o 

presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII 

A C.M., através de um seu representante, designado para o efeito, desloca-se às 

obras no seu início e após a sua conclusão e eventualmente durante a sua 

execução, se, para tal for solicitado pela J.F., dando o apoio técnico adequado. ------- 
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IX 

A C.M., após a conclusão das obras procede a transferência das respectivas verbas 

para a J.F. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

X 

A C.M., em função da dimensão e consequente prazo de execução das respectivas 

obras, de acordo com o volume de trabalhos entretanto efectuados, pode proceder à 

transferência parcelar das correspondentes verbas para a J.F., se por esta, tal for 

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

XI 

A J.F. após recebimento das verbas transferidas pela C.M., remete a esta, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, fotocópias dos respectivos documentos de despesa, com 

os correspondentes recebidos de quitação. ------------------------------------------------------- 

XII 

A C.M., na falta de entrega de fotocópias dos justificativos da despesa e quitação, 

não procede a novas transferências de verbas para a J.F. enquanto não for sanada 

essa falta. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XIII 

A C.M., declina quaisquer co-responsabilidades sobre os procedimentos praticados 

pela J.F., que não cumpram os preceitos legais em vigor, designadamente no que 

concerne à formalização do modo de realizar as obras ou trabalhos e seus 

correspondentes pagamentos, assumindo a J.F. eventuais situações de 

incumprimento, no âmbito deste contrato programa. ------------------------------------------- 

XIV 

A C.M. e a J.F., consideram este contrato programa como um acordo de 

colaboração e após aprovação pelos respectivos órgãos colegiais é assinado pelos 

correspondentes representantes.” ------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com as Juntas de Freguesia no âmbito da delegação de competência nas 

Freguesias do Concelho para a realização de obras e nomear como responsável 
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pelo acompanhamento do presente Protocolo/Contrato Programa, o Sr. Eng.º Tiago 

Martins Inácio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO / CONTR ATO PROGRAMA A 

CELEBRAR COM AS JUNTAS DE FREGUESIA DO C ONCELHO PARA 2014, 

REFERENTE A OBRAS PARA AMPLIAÇÃO, CONSER VAÇÃO E LIMPEZA DE 

VALETAS. N OMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PRESENTE 

PROTOCOLO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infraestr uturas 

Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada, assim como a 

minuta de Protocolo, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------ 

PROTOCOLO  

CCOONNTTRRAATTOO  PPRROOGGRRAAMMAA  

Obras de Ampliação, Conservação e Limpeza de Valeta s 

A Câmara Municipal de Loulé e a Junta de Freguesia de                                 adiante 

designadas, respectivamente, por C.M. e J.F. estabelecem entre si, o presente 

Contrato Programa, relativo à transferência dos meios financeiros necessários às 

Juntas de Freguesia e que constam do Plano Plurianual de Investimentos e 

Orçamentos da Câmara Municipal, na Rubrica        /2014 PPI, tendo como objectivo 

a realização de intervenção de Ampliação, Conservação e Limpeza de Valetas. ------- 

I 

A J.F. e de acordo com o Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento para o ano 

de 2014, na rubrica         /2014 PPI, cabe a importância de Euros _______________. 

II 

A J.F. deve remeter à C.M. cópia do respectivo orçamento de receitas e despesas 

aprovado para 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ 

III 

A J.F., em função da verba que lhe está consignada, apresenta à C.M. uma relação 

das obras que tenciona levas a efeito para ampliação, conservação e limpeza de 

valetas na rede viária que lhe está afecta, e que tenham suporte financeiro neste 

contrato. 
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IV 

A J.F., na relação de obras que se propõe realizar, deve indicar a designação das 

obras e a calendarizarão prevista para execução das mesmas e dos custos 

envolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V 

A J.F., promove todo o processo conducente à realização das obras, 

nomeadamente, o modo de execução, sendo da sua inteira responsabilidade todo o 

procedimento que vier a estabelecer para o efeito. --------------------------------------------- 

VI 

A J.F., aquando das obras efectuadas ao abrigo deste contrato programa e que 

orcem montante igual ou superior a 2.500 € (dois mil e quinhentos euros), promove a 

colocação de um painel informativo, indicando, o dono da obra, sua designação, 

custo e fonte de financiamento (conforme modelo anexo). ----------------------------------- 

VII 

A J.F. informa a C.M. aquando do início e da conclusão das respectivas obras. ------- 

VIII 

A C.M., através de um seu representante, designado para o efeito, e quando as 

obras ou trabalhos o justifiquem, desloca-se às obras no seu início e após a sua 

conclusão e eventualmente durante a sua execução, se, para tal for solicitado pela 

J.F., dando o apoio técnico que for pretendido. -------------------------------------------------- 

IX 

A C.M., após a conclusão das obras desencadeia os procedimentos necessários 

para proceder à transferência das respectivas verbas para a J.F. -------------------------- 

X 

A C.M., em função de maior dimensão e consequente prazo de execução das 

respectivas obras, de acordo com o volume de trabalhos entretanto efectuados, 

pode proceder à transferência parcelar das correspondentes verbas para a J.F., se 

por esta, tal for solicitado. ------------------------------------------------------------------------------ 

XI 
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A J.F. após recebimento das verbas transferidas pela C.M., remete a esta, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, fotocópias dos respectivos documentos de despesa, com os 

correspondentes recebidos de quitação. ----------------------------------------------------------- 

XII 

A C.M., na falta de fotocópias dos justificativos da despesa e quitação, não procede 

a novas transferências de verbas para a J.F. enquanto não for sanada essa falta. ---- 

XIII 

A C.M., declina quaisquer co-responsabilidades sobre os procedimentos praticados 

pela J.F., que não cumpram os preceitos legais em vigor, designadamente no que 

concerne à formalização do modo de realizar as obras ou trabalhos e seus 

correspondentes pagamentos, assumindo a J.F. eventuais situações de 

incumprimento, no âmbito deste contrato programa. ------------------------------------------- 

XIV 

A C.M. e a J.F., consideram este contrato programa como um acordo de 

colaboração e após aprovação pelos respectivos órgãos com competência para tal é 

assinado pelos representantes para tal designados.” ------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a minuta do protocolo a 

celebrar com as Juntas de Freguesia no âmbito da delegação de competência nas 

Freguesias do Concelho para a realização de obras para ampliação, conservação e 

limpeza de valetas e nomear como responsável pelo acompanhamento do presente 

Protocolo / Contrato Programa o Sr. Eng.º Tiago Martins Inácio. --------------------------- 

ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE EXECUÇÃO DE INFRAEST RUTURAS DA 

ÁREA DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALMANCIL”, ADJUDICA DA À TYPSA 

TECNICA Y PROJECTOS, S.A.. C ANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA N .º 

980000019730, EMITIDA PELO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PORTUGAL), S.A. - 

Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infraestrutu ras Municipais  foi 

presente informação sobre o assunto acima citada. -------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o cancelamento da 

Garantia Bancária n.º 980000018730, emitida em 03/10/2005, pelo Banco Bilbao 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 01 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE JANEIRO DE 2014 

Vizcaya Argentina (Portugal), S.A., no montante de 2.541,30€ (dois mil, quinhentos e 

quarenta e um euros e trinta cêntimos), referente à Prestação de Serviços acima 

mencionada, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

“CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE A RIBEIRA DE QUARTE IRA NA E.M. 

526”, ADJUDICADA À TPF PLANEGE – CONSULTORES DE ENG ENHARIA E 

GESTÃO, S.A. CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA N .º 1250405312, EMITIDA PELO 

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS , S.A. - Pelo Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada. -- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o cancelamento da 

Garantia Bancária n.º 1250405312, emitida em 17/06/2003, pelo Banco Comercial 

Português, no montante de 653,00€ (seiscentos e cinquenta e três euros), referente 

à Prestação de Serviços acima mencionada, de acordo com a informação do 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. --------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA EMPRE ITADA DE: 

“ARRUAMENTOS EM LOULÉ –  (REPAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA MARÇAL 

PACHECO)”, ADJUDICADA A A.M. BARRIGA –  ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, 

LDª. - Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra estruturas Municipais  foi 

presente informação sugerindo a homologação acima citada. ------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 

Provisória, referente à empreitada indicada em epígrafe. ------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL DA 

EMPREITADA DE: “BENEFICIAÇÃO DA EN 125- 4 (ENTRE VALADOS E 

GONCINHA)”, ADJUDICADA AO CONSÓRCIO EDUARDO PINTO V IEGAS / 

BETOMINHO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A. - Pelo D epartam ento de 

Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente informação sugerindo 

a homologação acima citada. ------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o Auto de Recepção 

Provisória Parcial, referente à empreitada indicada em epígrafe. --------------------------- 
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APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE  FREGUESIA 

DE AMEIXIAL, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAMA DE 2013 ESTABELECIDO  

COM A CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ, RELATIVO A OBRAS E  DE ACORDO 

COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 7.28 6,73€ - Pelo 

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais  foi presente 

informação sobre o assunto acima citado. --------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a transferência de verba 

para a Junta de Freguesia do Ameixial, no montante de 7.286,73€ (sete mil, 

duzentos e oitenta e seis euros e setenta e três cêntimos), no âmbito do Contrato 

Programa de 2013, estabelecido com a Câmara Municipal de Loulé, relativo a Obras, 

conforme documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo 

com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Não houve uma 2.ª intervenção. ------------------------ 

BALANCETE  – Presente o Balancete de 14 de Janeiro de 2014, que registava um 

saldo no montante de €12.498.846,26.-------------------------------------------------------------- 

PAGAMENTOS  – A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados por 

despacho do Senhor Presidente que se encontram registados no livro respectivo dos 

dias 30 e 31 de Dezembro de 2013, no montante de €789.820,81 e de 01 a 14 de 

Janeiro de 2014, nos montantes de € 651.929,91. ---------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO – Sendo 16h30 o Senhor Presidente declarou encerrada a 

reunião da qual para constar se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo 

Senhor Presidente e por mim Chefe de Divisão. ------------------------------------------------- 
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