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ACTA 

 

Aos doze dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e catorze, no Salão Nobre 

desta Edilidade, compareceram pelas 14h45m 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: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

António Faísca  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vim lembrar à Câmara a falta da calçada em vários lugares da cidade de Loulé que 

já originaram várias quedas / Árvores que devem ser podadas porque estão muito 

grandes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente  agradeceu os alertas e informou que iam tentar atender os 

pedidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se incluir na ordem do dia os seguintes assuntos: ---------------------------------------------- 
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- ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, AO ABRIGO DO Nº 3 DO  ARTIGO 21º DO 

REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL  DE LOULÉ, PARA 

AS CERTIDÕES COMPROVATIVAS DE ATRIBUIÇÃO E/OU ALTER AÇÃO DE 

TOPONÍMIA, DO CONCELHO DE LOULÉ ( assunto já disponibilizado no dia 11.02.2014); --- 

- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENT O DESPORTIVO 

COM O LOULETANO DESPORTOS CLUBE E PROTOCOLO DE CEDÊ NCIA DE 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, PARA O ANO 2014 (assunto já disponibilizado no dia 

10.02.2014); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

COM O INTERNACIONAL CLUBE ALMANCIL E PROTOCOLO DE C EDÊNCIA DE 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, PARA O ANO 2014 (assunto já disponibilizado no dia 

10.02.2014); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

COM O CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO QUARTEIRENSE E PR OTOCOLO DE 

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, PARA O ANO 201 4 (assunto já 

disponibilizado no dia 10.02.2014); ---------------------------------------------------------------------------- 

- CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PATROCÍNIO DESPORTIVO ENTRE A CML E A 

ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO ALGARVE PARA O ANO 2014 (assunto já 

disponibilizado no dia 10.02.2014); ---------------------------------------------------------------------------- 

- COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA INTERNAMENTO NA COM UNIDADE 

TERAPÊUTICA CARITAS DIOCESANAS DE ÉVORA- (Luísa Fia lho) (assunto já 

disponibilizado no dia 11.02.2014); ---------------------------------------------------------------------------- 

- EMPREITADA: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁREA EVOLVENT E Á ESTAÇÃO 

DAS QUATRO ESTRADAS. Aprovação de corte na circulaç ão rodoviária na EN 396-1 

(assunto já disponibilizado no dia 10.02.2014); ------------------------------------------------------------ 

- ISENÇÃO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR (ASCT ) DO PAGAMENTO 

DAS TAXAS DE LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA DE ÁGUA E ESGOT OS (assunto não  

disponibilizado aos Srs. Vereadores – foi entregue para reunião só no dia 12.02.2014); ------- 

- SOLICITAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LOULÉ PARA IN DICAÇÃO DO 

CONJUNTO DE 20 CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓRIO MU NICIPAL PARA 

INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ( assunto não  disponibilizado 

aos Srs. Vereadores – foi entregue para reunião só no dia 12.02.2014); ---------------------------- 
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Por unanimidade foi reconhecida a urgência da deliberação referente aos assuntos 

acima mencionados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente informou os Senhores Vereadores que a reunião de Câmara 

do dia 26, em Quarteira, passava para o dia 27 de Fevereiro  de 2014. ------------------ 

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

acta n.º 02 de 29 de Janeiro de 2014, aprovada por unanimidade. ------------------------- 

DELIBERAÇÕES VÁRIAS 

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

ADAPTAÇÃO DO PLANO DA PEDREIRA N.º 6143 –  “MORGADOS DA TÔR N.º 

1” - LOULÉ – Pela Divisão de Planeamento e de Infor mação Geográfica e 

Cadastro foi presente o assunto referido. --------------------------------------------------------- 

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

1. Manter o parecer favorável emitido sobre o plano da pedreira e conferência com a 

carta arqueológica da pedreira n.º 6143, designada por “Morgado da Tôr n.º 1”, 

deliberado em reunião de Câmara de 14 de Agosto de 2013, retirando a 

condicionante arqueológica proposta pela Divisão de Cultura e património, face aos 

esclarecimentos prestados pela Direcção Regional de Economia do Algarve e aos 

pareceres emitidos pela Direcção Regional de Cultura do Algarve e Divisão de 

Cultura e Património da CML, nos termos da informação técnica de 2014/01/27 da 

Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro, do Departamento 

de Planeamento e Administração do território e respectivo despacho superior que 

sobre ela recaiu; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Remeter o parecer emitido pela CML à Direcção Regional de Economia do 

Algarve; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dar conhecimento do parecer emitido pela CML à Direcção Regional de Cultura 

do Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Dr. Helder Martins  perguntou: A Câmara pronunciou-se sobre 

um novo parecer? Este parecer carece de um grande número de situações. Isto 
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desenvolve-se no coração do aquífero Querença - Silves. A Quinta da Ombria situa-

se a 250 metros da Pedreira e a câmara deve tomar posição sobre esta questão. ---- 

PEDIDO DE CEDÊNCIA DE CARTOGRAFIA DIGITAL (MNTC 1:2000) DE ALTE E  

SALIR. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS NOS TERMOS DO N .º 3 DO ARTIGO 

21.º CONJUGADO COM O ARTIGO 23.º DO REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DA 

CML – Pela Divisão de Planeamento e de Informação Geog ráfica e Cadastro foi 

presente o assunto referido. --------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos da informação 

técnica em anexo: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar a cedência de cartografia digital (MNTC, à escala 1:2000) de Alte e Salir;  

2. Autorizar a isenção de pagamento de taxas nos termos do n.º 3 do artigo 21.º 

conjugado com o artigo 23.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças da CML. 

REQUERIMENTOS 

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

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Serenity Estates LLC (Proc . n.º 296/13 – Ent.ªs 

n.ºs 7965/13 e 7504/13) solicitando à Câmara aprovação de projecto de arquitectura 

referente a legalização da alteração e ampliação do edifício existente – lote 22 do 

loteamento Golfe Leste – Quinta do Lago – Freguesia de Almancil. ----------------------- 

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

e ampliação do edifício existente, nos termos do n.º 8 do art. 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 Socidomus Algarve – Socied ade Imobiliária, 

S.A. (Proc. n.º 13LT/00 – Ent.ª n.º 6385 de 21.Out. 2013) solicitando à Câmara a 

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 
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alvará n.º 6/2002. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 6/2002, nos termos e condições da 

informação da Divisão de Urbanização e Edificação do Departamento de 

Planeamento e Administração do Território. ------------------------------------------------------ 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Socidomus Algarve – Socied ade Imobiliária, 

S.A. (Proc. n.º 13LT/00 – Ent.ª n.º 6388 de 21.Out. 2013) solicitando à Câmara 

Aprovação de pedido de redução da garantia bancária referente ao Alvará de 

Loteamento 6/2002. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

bancária n.º 125-02-0285488 emitida pelo Banco Comercial Português, S.A. 

(Millennium – BCP) para o valor de 68.400,39€ (sessenta e oito mil quatrocentos 

euros e trinta e nove cêntimos), nos termos da informação da Divisão de 

Urbanização e Edificação do Departamento de Planeamento e Administração do 

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

PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – De Socidomus Algarve – Soci edade Imobiliária, 

S.A. (Proc. n.º 13LT/00 – Ent.ª n.º 6388 de 21.Out. 2013) solicitando à Câmara a 

recepção provisória das infra-estruturas de arruamentos, lugares de estacionamento 

e zonas pedonais, rede de abastecimento de +agua, rede esgotos domésticos e 

pluviais e arranjos exteriores referentes ao Alvará de Loteamento 6/2002. -------------- 

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 HOMOLOGAÇÃO – De Mo nte da Quinta (Propriedades), S.A. (Proc. 

S/N.º/99 – Ent.ª n.º 6564 de 25.Out.2013 e 109 de 0 7.Jan.2014) solicitando à 

Câmara homologação do Auto de Vistoria das infra-estruturas de arruamentos, 
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lugares de estacionamento e passeios, rede de abastecimento de água, redes de 

drenagem de águas residuais domésticas e águas pluviais, arranjos exteriores e 

sistema de recolha de resíduos sólidos, referentes ao Alvará de Obras de 

Urbanização n.º 2/2003. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, homologar o auto de vistoria. ---- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Monte da Quinta (Propriedades), S.A. (Proc. 

S/N. /99 – Ent.ª n.º 6564 de 25.Out.2013) solicitando à Câmara aprovação de 

pedido de cancelamento da garantia bancária referente ao Alvará de obras de 

Urbanização n.º 2/2003. -------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o cancelamento da 

garantia bancária n.º 1017/2003-S emitida pelo BPN – Banco Português de 

Negócios, S.A., no valor de 218.263,48€ (duzentos e dezoito mil duzentos e 

sessenta e três euros e quarenta e oito cêntimos), nos termos da informação da 

Divisão de Urbanização e Edificação do Departamento de Planeamento e 

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

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Vitor Manuel Moreira (Proc . n.º 37/14 – Ent.ª n.º 

163 de 09.Jan.2014) solicitando à Câmara autorização de utilização temporária de 

zonas verdes em Vilamoura – Lote 3.10.2/47. ---------------------------------------------------- 

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

utilização temporária de zonas verdes em Vilamoura referente ao lote 3.10.2/47, nos 

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

estabelecido sobre essas áreas. --------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APROVAÇÃO – De Oceânico Golf, S.A. (Proc.  n.º 11/13 – Ent.ª n.º 

6455 de 23.Out.2013) solicitando à Câmara aprovação de pedido de alteração de 

uma operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 7/86. ----------------------------------- 

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

ao alvará de loteamento n.º 7/86, nos termos e condições da informação técnica 

presente a reunião de câmara de 27.11.2013, da Divisão de Urbanismo e de 

Reabilitação Urbana do Departamento de Administração do Território. ------------------- 
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PEDIDO DE PARECER - De Pascoal Marcel Yvan Eric Willy Folcque e 

Jacqueline Marie Alberte Hubertine Ghislaine Effine r (Índex n.º 2824 de 

30.Jan.2014) solicitando à Câmara o pedido de parecer sobre áreas de reconversão 

urbanística de Génese Ilegal referente ao prédio rústico sito em Palmeiral, Freguesia 

de S. Sebastião, inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo n.º 11114 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé, sob o n.º 8515/20070914. ---- 

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 Luis Filipe Fernandes da Sil va e José Carlos 

Coelho Silva (Índex n.º 2656 de 29.Jan.2014 e 3291 de 03.Fev.2014) solicitando à 

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

Ilegal referente ao prédio rústico sito em Casa Costas, Freguesia de Boliqueime, 

inscrito na matriz predial respectiva sob o artigo n.º 6427 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Loulé, sob o n.º 4277/19971211. --------------------------------------- 

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

PEDIDO DE PARECER - De Alzira Silvestre Rodrigues e Gertrudes Silvestr e 

Rodri gues Louwagie, representadas neste acto por Maria d a Silva  (Índex n.º 

1841 de 21.Jan.2014 e 2827 de 30.Jan.2014) solicitando à Câmara o pedido de 

parecer sobre áreas de reconversão urbanística de Génese Ilegal referente ao 

prédio rústico sito em Cerca Grande, Freguesia de Ameixial, inscrito na matriz 

predial respectiva sob o artigo n.º 4425 e omisso na Conservatória do Registo 

Predial de Loulé. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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 €288.281,69. ------------------------------ 

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

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

2.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 2.ª ALTERAÇÃ O AO PLAN O 

PLURINUAL DE INVESTIMENTOS; 2.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 
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contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 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 a rubrica “02/02010299 – Combustíveis – Outros”, do 

Orçamento não tem dotação suficiente para registo dos encargos com a aquisição 

de gás para a totalidade do ano. --------------------------------------------------------------------- 

No plano de actividades municipais é necessário reforçar as seguintes rubricas: ------ 

9/A/2013 – Serviços de Comunicações (2013); -------------------------------------------------- 

8/A/2012 – Serviços de conservação e manutenção de Espaços Verdes (2012); ------ 

1/A/2006 – Transportes Urbanos; -------------------------------------------------------------------- 

3/A/2013 – Contratos programa (Transferências) com Empresas Municipais – 

Correntes (2013) – LC Global, E.M. ----------------------------------------------------------------- 

Em relação ao Plano Plurianual de Investimentos é necessário reforçar a rubrica 

81/I/2014 – Aquisição de equipamento de Energias Renováveis (2014) para a 

aquisição de painéis solares para o Pavilhão Municipal. -------------------------------------- 

Propõe-se a aprovação da 2.ª alteração ao Orçamento da Despesa, a 2.ª alteração 

ao Plano Plurianual de Investimentos e a 2.ª alteração ao Plano de Actividades 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.ª Alteração ao Orçamento da Despesa, a 2.ª Alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos e a 2.ª Alteração ao Plano de Actividades, conforme proposta do Sr. 

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

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO PRA ZO NO MONTANTE DE 

4.000.000,00 EUR PARA O ANO 2014 – Pelo Senhor Vice -Presidente foi presente 

o Project de Decisão Final sobre o assunto acima citado. ------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, que o empréstimo seja contraído 

junto do Banco Santander Totta, conforme o Projecto de Decisão final, que se 

anexa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A FÁBRICA DA IGREJA PAR OQUIAL DE 
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SALIR – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta que a seguir se 

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

“Tendo em consideração que a Fábrica da Igreja Paroquial de Salir está a organizar 

a festa em honra de S, Luis e de S. Sebastião. -------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a Fábrica da Igreja Paroquial de Salir não dispõe de 

meios financeiros para satisfazer os encargos, propõe-se a atribuição de um 

subsídio, no montante de 500,00 EUR (quinhentos euros), à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Salir.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

subsídio, no montante de 500,00 EUR (quinhentos euros) à Fábrica da Igreja 

Paroquial de Salir para a organização da festa em honra de S. Luis e de S. 

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

PAGAMENTO DE QUOTAS – ANO 2014 – Pelo Senhor Vice-P residente foi 

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

“ Tendo em consideração que o Município de Loulé é associado de diversas 

entidades, proponho que sejam pagas as quotas referentes ao ano de 2014: ---------- 

• Associação Internacional de Cidades Educadoras – 330,00 EUR ---------------- 

• Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas – 450,00 EUR 

• Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico – 548,68 EUR - 

• Associação Europeia de Municipalidades com Marina/Porto Recreio – 750,00 

EUR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Portuguesa de Recursos Hídricos – 300,00 EUR --------------------- 

• Associação Nacional de Municípios Portugueses – 5 854,00 EUR --------------- 

• Almargem – Associação de Defesa do Pat. Cul. e Amb. D Algarve – 30,00 

EUR ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Associação Port. Bibliot., Arquivistas e Documentalistas – 180,00 EUR -------- 

• Casa do Algarve – Associação Regionalista – 800,00 EUR ------------------------ 

• Liga dos Bombeiros Portugueses - 250,00 EUR -------------------------------------- 

• Algarve STP – 2.500,00 EUR --------------------------------------------------------------- 
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• CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve  – 22.920,00 EUR ---------- 

• CI-AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve (relativo à Associação 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem do Algarve)  – 3 066,00 EUR.” 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o pagamento de quotas 

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE ARTES E 

OFÍCIOS DE LOULÉ – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta que a 

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

“Tendo em consideração que a Associação Centro de Artes e Ofícios de Loulé é 

uma Associação sem fins lucrativos e tem por objecto a promoção social, cultural e 

educacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em consideração que a Associação desenvolve diversas actividades culturais, 

de ocupação de tempos livres, artísticas destinadas e frequentadas por crianças, 

jovens e adultos de estratos populacionais mais vulneráveis e com maior grau de 

dependência, e que visam contribuir para a diminuição de carências e desigualdades 

sociais, melhorando as condições de vida das populações. ---------------------------------- 

Tendo em consideração que a Associação Centro de Artes e ofícios de Loulé não 

dispõe de meios financeiros para satisfazer os encargos com o funcionamento, 

propõe-se a atribuição de um subsídio, no montante de 3.000,00 EUR (três mil 

euros), à Associação Centro de Artes e Ofícios de Loulé, com vencimentos nas 

seguintes datas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.02.2014 – 1.500,00 EUR --------------------------------------------------------------------------- 

30-04-2014 – 1.500,00 EUR.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

subsídio, no montante de 3.000,00 EUR (três mil euros), à Associação Centro de 

Artes e Ofícios de Loulé, conforme proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo 

Nunes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MONITORIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PAEL – ANO 2013 –  Pelo Senhor 

Vice-Presidente foi presente a proposta que a seguir se transcreve: ---------------------
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“ O Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) foi criado através da Lei nº 

43/2012, de 28/08, com o objectivos dos Municípios regularizarem os créditos 

vencidos há mais de 90 dias com referência a 31 de Março de 2012. --------------------- 

O Município de Loulé efectuou a candidatura ao PAEL no dia 04-10-2012, conforme 

deliberação da Assembleia Municipal de 03-10-2012. ----------------------------------------- 

O Município de Loulé teve a candidatura ao PAEL aprovada através do despacho nº 

14763-D/2012, de 16/11, do Senhor Secretário de Estado da Administração Local e 

Reforma Administrativa e da Senhora Secretária de Estado do Tesouro, no montante 

de 15.025.808,15 EUR. --------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, o Tribunal de Contas não considerou elegíveis as facturas emitidas no 

mês de Dezembro de 2011 (por não estarem em atraso a 31-03-2012). Por este 

motivo o contrato de empréstimo, no âmbito do PAEL, obteve o visto, para o 

montante de 14.506.376,12 EUR, no dia 08-02-2013. ----------------------------------------- 

Relativamente à execução orçamental do ano 2013, apresentam-se os seguintes 

quadros resumo: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Execução Orçamental da Receita ano 2013 

Receitas Previsto no PAEL  Executado �% 

Receitas Correntes 75.593.424,09 85.449.419,03 13,04% 

Receitas de Capital 49.031.629,57 27.196.293,49 -44,53% 

TOTAL GERAL 124.625.053,66 112.645.712,52 -9,61% 

 

Execução Orçamental da Despesa ano 2013 

Despesas 
Previsto no 

PAEL 
Executado �% 

Despesas Correntes 80.118.654,87 70.211.580,12 -12,37% 

Despesas de Capital 44.326.378,67 31.885.734,29 -28,07% 

TOTAL GERAL 124.445.033,54 102.097.314,41 -17,96% 

Em relação à dívida de natureza orçamental o montante verificado em 31-12-2013 

ascende a 66.415.714,43 EUR, conforme o seguinte quadro: ------------------------------- 
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Dívida de Curto e Médio/Longo Prazo (natureza orçam ental) ano 2013 

  Previsto no PAEL  Executado �% 

Dívida de Curto Prazo 3.387.897,61 8.477.095,14 
150,22

% 

Dívida de Médio/Longo Prazo 56.814.589,46 
57.938.619,2

9 
1,98% 

TOTAL GERAL 60.202.487,07 
66.415.714,4

3 
10,32% 

Nota: os valores relativos à dívida são provisórios ---------------------------------------------- 

O passivo exigível a 31-12-2013 ascendeu a 76.352.154,70 EUR, de acordo com o 

quadro abaixo: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evolução do Passivo Exigível 

31-12-2012 19-10-2013 31-12-2013 

86.140.903,32 80.077.325,25 76.352.154,70 

Nota: os valores relativos ao Passivo são provisórios ------------------------------------------ 

Tendo em consideração que a alínea a) do nº 1 do artigo 12º da Lei nº 43/2012, de 

28/08 estabelece que o acompanhamento do PAEL é efectuado pela Assembleia 

Municipal, trimestralmente, através de informação prestada pela Câmara Municipal, 

proponho que a Câmara delibere remeter para a Assembleia Municipal a seguinte 

informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Síntese da situação financeira ------------------------------------------------------------------- 

• Evolução da receita e despesa ------------------------------------------------------------------- 

• Evolução da dívida de curto prazo e M/L prazo ---------------------------------------------- 

• Execução das medidas propostas.” ------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, remeter à Assembleia Municipal 

a informação sobre a monitorização e acompanhamento do PAEL, relativo ao ano 

2013, de acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º da Lei n.º 

43/2012, de 28/08, conforme proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Hugo Nunes. ------ 

CONCURSO PÚBLICO REFERENTE À CONTRATAÇÃO  DE EQUIPA TÉCNICA 
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PARA ELABORAÇÃO DE TRABALHOS NO ÂMBITO DO PROCESSO DE 

REVISÃO DO PDM DE LOULÉ – CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRAT UAL – Pela 

Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento foi presente a proposta do 

Senhor Vice-Presidente , que a seguir se transcreve: ----------------------------------------- 

“Atendendo ao solicitado pela empresa DHV, S.A., no sentido de se proceder à 

cessão de posição contratual dessa empresa no contrato n.º 55/2010, referente à 

prestação de serviços da “Equipa Técnica para a elaboração de trabalhos no âmbito 

do processo de revisão do PDM de Loulé”, para a empresa R.R. Planning, Ldª., e ao 

informado pela Divisão de Planeamento e de Informação Geográfica e Cadastro, no 

que se refere ao cumprimento dos requisitos legais estabelecidos nos artigos 318.º e 

319.º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se que a Exma. Câmara delibere no 

sentido de aprovar a referida cessão.” -------------------------------------------------------------- 

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

A cessão de posição contratual no contrato de prestação de serviços da “Equipa 

técnica para elaboração de trabalhos no âmbito do processo de revisão do PDM de 

Loulé”, conforme proposto. ---------------------------------------------------------------------------- 

PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE MOBILIDADES INTERNAS – P elo Senhor 

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

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

▪ Nos termos do n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro 

(Orçamento do Estado para 2014) as situações de mobilidade existentes à data da 

entrada em vigor da presente lei, cujo limite de duração máxima ocorra durante o 

ano de 2014, podem, por acordo entre as partes, ser excecionalmente prorrogadas 

até 31 de dezembro de 2014. ------------------------------------------------------------------------- 

De acordo com o n.º 2 do referido artigo, a prorrogação excecional prevista no 

número anterior é aplicável às situações de mobilidade cujo termo ocorre em 31 de 

dezembro de 2013, nos termos do acordo previsto no número anterior. ------------------ 

Os Assistentes Técnicos Carla Margarida Guerreiro Rosária  e João Daniel de 

Melo Belmonte Silvério,  encontram-se na situação de mobilidade interna na 
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categoria, na Loja do Cidadão de Faro, desde 03/04/2009 e Departamento do Cartão 

de Cidadão (Delegação do Porto), desde 01/06/2009, respetivamente. ------------------- 

A mobilidade interna dos referidos trabalhadores foi renovada excecionalmente até 

31/12/2013, ao abrigo do artigo 54.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 

(Orçamento do Estado para 2013) por proposta do Senhor Presidente de 

30/01/2013, aprovada em reunião da Câmara Municipal de 13/02/2013. ----------------- 

▪ A prorrogação excecional prevista nos n.ºs 1 e 2 do artigo 52.º é até 31 de 

dezembro de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelas razões atrás referidas e de acordo com a Informação n.º 279/2014/DGPQ, de 

09 de janeiro de 2014, em anexo, proponho que a mobilidade interna dos referidos 

trabalhadores no Instituto dos Registos e do Notariado, seja prorrogada conforme 

determina o artigo 52.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. ------------------------- 

A proposta ora formalizada deverá ser presente a reunião da Câmara Municipal para 

autorização das prorrogações excecionais das mobilidades internas, em causa.” ----- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar as prorrogações 

excecionais das mobilidades internas, conforme determina o artigo 52.º da Lei n.º 

83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014) dos trabalhadores 

constantes na proposta do Senhor Presidente de 28 de janeiro de 2014. ---------------- 

PROPOSTA PARA AUTORIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO  DO PRAZO PARA A 

FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º 1/2013 – Pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a seguir se transcreve: -- 

Autorização da prorrogação do prazo para a finaliza ção do procedimento 

concursal n.º 1/2013, conforme previsto no n.º 3 do  art.º 64.º da Lei n.º 83-

C/2013, de 31 de Dezembro – Orçamento do Estado par a 2014. 

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

O procedimento concursal, n.º 1/2013, para constituição de reservas de 

recrutamento para preenchimento de posto de trabalho na categoria de Assistente 

Técnico da carreira de Assistente Técnico, aberto por aviso publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 125, de 02/07/2013, foi objeto de aprovação pela 
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Assembleia Municipal de 21 de dezembro de 2012, após deliberação do Executivo 

Camarário de 05 de dezembro de 2012; ----------------------------------------------------------- 

Que conforme prevê o n.º 3 da legislação acima referenciada que se transcreve “A 

homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses, a 

contar da data da deliberação de autorização prevista no número anterior, sem 

prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente fundamentada.”; ------------- 

Considerando ainda as fundamentações apresentadas pelo júri do citado 

procedimento concursal sobre o incumprimento do prazo estabelecido para a 

finalização do procedimento concursal, que se anexam. -------------------------------------- 

Proponho, no uso da competência delegada em 21/10/2013, conferida pelo 

preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, para aprovação em sede de deliberação camarária e posteriormente em 

sede de deliberação da Assembleia Municipal, a autorização da prorrogação do 

prazo para a finalização do procedimento concursal identificado.” -------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, autorizar a proposta para 

autorização da prorrogação do prazo para a finalização do procedimento concursal 

n.º 1/2013, conforme previsto no n.º 3 do art.º 64.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 

Dezembro e submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------ 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS, AO ABRIGO DO Nº 3 DO  ARTIGO 21º 

DO REGULAMENTO DE TAXAS E LICENÇAS DA CÂ MARA MUNICIPAL DE 

LOULÉ, PARA AS CERTIDÕES COMPROVATIVAS DE ATRIBUIÇÃ O E/OU 

ALTERAÇÃO DE TOPONÍMIA, DO CONCELHO DE LOULÉ – Pelo  Senhor 

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

“ Considerando que é competência da Câmara Municipal de Loulé, a gestão 

toponímica do concelho. -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que após a aprovação de atribuição e/ou alterações de nome 

referentes à toponímia do concelho, existem encargos para os moradores dos locais 

objecto dessas atribuições e/ou alterações, nomeadamente na obtenção de 

certidões comprovativas da efectiva atribuição e/ou alteração de denominação 
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toponímica. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo em conta as considerações acima referidas, propõe-se que sejam isentas de 

pagamento de taxas, ao abrigo do artigo 21.º n.º 3 do Regulamento de Taxas e 

Licenças da Câmara Municipal de Loulé. as certidões comprovativas de atribuição 

e/ou alteração de toponímia do concelho de Loulé, devendo os requerentes instruir o 

pedido com certidão ou atestado de residência da Junta de Freguesia respectiva.” --- 

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

de pagamento de taxas, ao abrigo do nº 3 do artigo 21º do Regulamento de Taxas e 

Licenças da Câmara Municipal de Loulé, para as certidões comprovativas de 

atribuição e/ou alteração de toponímia, do concelho de Loulé. ------------------------------ 

SOLICITAÇÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LOULÉ PARA IN DICAÇÃO DO 

CONJUNTO DE 20 CIDADÃOS RESIDENTES NO TERRITÓ RIO MUNICIPAL 

PARA INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA –  Pelo 

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

“ A composição do Conselho Municipal de Segurança referente ao município de 

Loulé integra, nos termos da alínea n) do artigo 4.º do Regulamento, um conjunto de 

20 cidadãos residentes no território municipal, de reconhecida idoneidade a designar 

pela Assembleia Municipal de Loulé. --------------------------------------------------------------- 

No momento atual da sociedade portuguesa, caracterizado por uma alteração do 

“paradigma” económico-social dos agregados familiares, importa reativar o Conselho 

Municipal de Segurança relativo ao município de Loulé, imprimindo-lhe uma nova 

dinâmica visando atingir os objetivos estatuídos no Artigo 2.º do Regulamento, 

através de ações no âmbito das competências elencadas no Artigo 3.º do mesmo. --- 

Por outro lado, a última atualização da composição deste conselho data de 02-04-

2009 e, desde então, alguns desses cidadãos, por motivos de diversa ordem (já não 

residir no território municipal, estar impedidos de exercer tais funções, etc.), já não 

cumprem os quesitos para o integrarem, necessitando, por isso, de ser substituídos. 

Também a própria Assembleia Municipal de Loulé, marcada por um novo ciclo 

autárquico, tem uma composição diferente e, sem que forçosamente a designação 
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daqueles cidadãos esteja dependente do novo ciclo autárquico, importa fazer os 

ajustamentos que os novos tempos exigem, uma vez que as novas problemáticas ao 

nível da segurança municipal poderão exigir novas sensibilidades e novos 

protagonismos e protagonistas, no sentido da garantia do funcionamento do 

Conselho Municipal de Segurança na sua plenitude, cumprindo cabalmente a 

missão para que foi criado. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Regulamento prevê, com algum detalhe, a forma como todos os elementos que 

fazem parte do Conselho Municipal de Segurança podem ser substituídos, exceto no 

que se refere justamente aos 20 cidadãos designados pela Assembleia Municipal. --- 

Assim, não estando definido em Regulamento a substituição dos membros 

constantes da alínea n) do artigo 4.º do Regulamento do Conselho Municipal de 

Segurança, a Câmara Municipal de Loulé, nos termos das suas competências 

estatuídas na alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, solicita à Assembleia Municipal a indicação, no seu todo ou em parte, da 

designação dos 20 cidadãos residentes no território municipal, de reconhecida 

idoneidade, para integrarem o Conselho Municipal de Segurança, revogando a 

anterior indicação.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a solicitação à 

Assembleia Municipal de Loulé para indicação do conjunto de 20 cidadãos 

residentes no território municipal para integrarem o Conselho Municipal de 

Segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPRE ITADA DE: 

“EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TELECO MUNICAÇÕES NA 

ROTUNDA DE VALE D’ ÉGUAS EM ALMANCIL”, A DJUDICADA À EMPRESA 

MEC – MONTAGENS ELÉCTRICAS E CONSTRUÇÃO, LDª. – Pel a Divisão de 

Informática e Administração de Sistemas foi presente o assunto acima citado. ----- 

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

Definitiva, referente à empreitada indicada em epígrafe. -------------------------------------- 

TOLERÂNCIA DE PONTO E DISPENSA DE SERVIÇ O NA QUADRA DO 
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CARNAVAL – Pelo Senhor Presidente foi presente a proposta que a seguir se 

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

“Considerando as tradições, fortemente enraizadas no Município de Loulé, da 

realização dos Festejos Carnavalescos; ----------------------------------------------------------- 

Considerando que a Câmara Municipal de Loulé é uma entidade de direito público, 

dotada de autonomia administrativa e financeira; ----------------------------------------------- 

Considerando que a tolerância de ponto é relacionada directamente com a 

organização e funcionamento dos serviços municipais e como tal da competência 

dos Órgãos Municipais (opinião já expressa em 2012 no ofício circular n.º 6/2012-EO 

da Associação Nacional dos Municípios Portugueses) em anexo; -------------------------- 

Considerando que os Louletanos festejam o Carnaval há mais de cem anos, e que 

os trabalhadores da autarquia têm vindo a ser prejudicados e consequentemente 

privados sucessivamente de alguns dos seus direitos nos últimos tempos; -------------- 

Considerando que os festejos Carnavalescos se desenvolvem entre sábado e terça-

feira (1 a 4 de Março) em todo o concelho, especialmente nas cidades de Loulé e 

Quarteira; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito das competências que me são atribuídas, proponho: ---------------------------- 

1. O encerramento dos Serviços Municipais nos dias 3 e 4 de Março. -------------------- 

2. Que os funcionários e demais trabalhadores que, por razões de funcionamento 

dos Serviços (limpeza e ouros inadiáveis), não possam gozar tal dispensa, sejam 

compensados com dispensa de igual período, em dia a acordar com o superior 

hierárquico respectivo, tendo presente a conveniência do Serviço.” ----------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, conceder tolerância de ponto e 

dispensa de serviços nos dias 3 e 4 de Março de 2014. --------------------------------------- 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR BLAZING 

PIANO’S HOTELARIA, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO NO 

ESTABELECIMENTO “ATLANTIC BAR”, SITO NO CENTRO COMERCIAL DA 

MARINA, LOJA 40, VILAMOURA, FREGUESIA DE QUARTEIRA,  CONCELHO DE 

LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Atividades Econ ómicas e Fiscalização  foi 
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presente o requerimento com entrada n.º 3618 de 05.02.14 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 dos n.ºs 1 e 2 do 

art.º 15.º do Regulamento geral de Ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido 

por Blazing Piano’s Hotelaria, ldª., para realização de música ao vivo no 

estabelecimento “Atlantic Bar”, dias 14, 15, 16, 21, 22, 23 e 28 de fevereiro de 2014, 

entre as 21h00 e a 01h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído fixados 

no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, dias e horário autorizados 

e toda a actividade ruidosa decorrer no interior das instalações com portas e janelas 

fechadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR MANUEL JOSÉ 

VICENTE ÁGUAS, PARA REAL IZAÇÃO DE FADOS / MÚSICA AO VIVO, NO 

ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE DALLAS”, SITO NA AVENI DA DR. 

FRANCISCO SÁ CARNEIRO, TORRA 20, LOJA F, FREGUESIA DE QUARTEIRA, 

CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Ati vidades Económicas e 

Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 2994 de 31.01.14 no qual 

vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a 

seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: Fados / música ao vivo. ------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do 

art.º 15.º do Regulamento geral de Ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido 

por Manuel José Vicente Águas, para realização de fados/música ao vivo no 

estabelecimento “Restaurante Dallas”, dias 01, 08, 15 e 29 de Março de 2014, entre 

as 21h00 e a 01h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído fixados no 

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, a música desenvolver-se no interior do 

estabelecimento de portas e janelas fechadas, de modo a salvaguardar o respeito 

pelo direito ao descanso dos moradores da zona envolvente. ------------------------------- 
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EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR RESMAS 

D’ELOGIOS, UNIPESSOAL, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO 

(SAXOFONE), NO ESTABELECIMENTO “AFTER HOURS”, SITO NO LARGO DO 

CINEMA, EDIFÍCIO MOURAVILA, R/C, VILAMOURA, FREGUES IA DE 

QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de Atividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 2987 de 

31.01.14 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 dos n.ºs 1 e 2 do 

art.º 15.º do Regulamento geral de Ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido 

por Resmas d’ Elogios Unipessoal, Ldª., para realização de música ao vivo 

(saxofone), no estabelecimento “Restaurante After Hours”, no dia 14 de Fevereiro de 

2014, das 20h00 à 01h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído fixados 

no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, a actividade desenvolver-

se no interior do estabelecimento de portas e janelas fechadas, de modo a 

salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos moradores da zona envolvente.  

EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO REQUERIDA POR SUCESSO 

FRESCO UNIPESSOAL, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO, NO 

ESTABELECIMENTO “BAR O’NEILLS”, SITO NA MARINA DE V ILAMOURA, 

EDIFÍCIO VILAMARINA, LOJA 11 E 12, VILAMOURA, FREGU ESIA DE 

QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de Atividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 2950 de 

31.01.14 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 dos n.ºs 1 e 2 do 

art.º 15.º do Regulamento geral de Ruído, publicado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de Janeiro, emitir a Licença Especial de Ruído, em conformidade com o requerido 

por Sucesso fresco Unipessoal, Ld.ª, para realização de música ao vivo, no 
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estabelecimento “Bar O’ Neills”, dias 21, 22, 27 e 28 de Fevereiro de 2014, entre as 

20h00 e as 02h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído impostos por 

lei, a música desenvolver-se 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 RUÍ DO REQUERIDA 

POR MELTING POT – RESTAURAÇÃO, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA 

AO VIVO NO ESTABELECIMENTO “MELTING POT”, SITO NO C ENTRO 

COMERCIAL, QUINTA SHOPPING, FREGUESIA DE ALMANCIL, CONCELHO DE 

LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Atividades Econ ómicas e Fiscalização  foi 

presente o requerimento com entrada n.º 1162 de 13.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 realização 

de música ao vivo no estabelecimento “Melting Pot”, dias 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 

28 de Fevereiro e 01 de Março de Março de 2014, entre as 22h00 e as 24h00, 

devendo o requerente respeitar os limites de ruído 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, ser cumprido o horário concedido 

entre as 22.00 horas e as 24h00 e 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 FILIPE ALEXANDRE TOMAS DA FONSECA, PARA REALIZAÇÃO DE 

MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “SNACK- BAR O PALADAR”, 

FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ –  Pela Divisão de 
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Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização foi presente o requerimento 

com entrada com entrada n.º 2519 de 28.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Alexandre Tomaz da Fonseca, para 

realização de música ao vivo, no estabelecimento “Snack-Bar O Paladar”, dias 01 e 

08 de Fevereiro de 2014, das 20h00 à 01h00, devendo o requerente respeitar os 

limites de ruído impostos por lei, toda a actividade ruidosa desenvolver-se 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 FILOMENA MARIA GARRIDO DOS SANTOS, PARA REALIZAÇÃO DE 

MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE D, JOÃO V”, 

FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ –  Pela Divisão de 

Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização foi presente o requerimento 

com entrada n.º 1505 de 16.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Filomena Maria Garrido dos Santos, para 

realização de música ao vivo no estabelecimento “Restaurante D. João V”, dias 01, 

08, 15 e 22 de Fevereiro de 2014, das 20h00à 01h00, devendo o requerente 
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respeitar os limites de ruído fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de 

Janeiro, o horário autorizado 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 MANUEL JOSÉ VICENTE ÁGUAS, PARA REALIZAÇÃO DE 

FADOS/MÚSICA AO VIVO NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANT E DALLAS”, 

FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ –  Pela Divisão de 

Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento 

com entrada n.º 2992 de 31.01.14 no qual vem requerer à Câmara que seja 

concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de carácter 

temporário: Fados/música ao vivo. ------------------------------------------------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Manuel José Vicente Águas, para realização de 

fados/música ao vivo no estabelecimento “Restaurante Dallas”, dias 08, 14, 15 e 22 

de Fevereiro de 2014, das 21h00 à 01h00, devendo o requerente respeitar os limites 

de ruído 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, 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 PAULA LOUISE HENDY, PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA  AO VIVO, NO 

ESTABELECIMENTO “BARRICA 56”, FREGUESIA DE BOLIQUEI ME, 

CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Controlo de Ati vidades Económicas e 

Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 2412 de 27.01.14 no qual 

vem requerer à Câmara que seja concedida licença especial de ruído para a 
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seguinte atividade ruidosa de carácter temporário: música ao vivo. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Paula Louise Hendy, para realização de música 

ao vivo no estabelecimento “Barrica 56”, dias 07 e 09 de fevereiro de 2014, das 

20h00 Às 24h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído fixados no 

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 9/2007, o horário autorizado e toda a actividade 

ruidosa decorrer 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 RIVER FIRE, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VIVO, NO 

ESTABELECIMENTO “BAR O’ SHEAS”, SITO NA MARINA PLAZ A, BLOCO 11, 

LOJA 7, VILAMOURA, FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO  DE LOULÉ –  

Pela Divisão de Controlo de Atividades Económicas e  Fiscalização  foi presente 

o requerimento com entrada n.º 2957 de 31.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 River Fire, Ldª., para realização de música ao 

vivo no estabelecimento “Bar O’Sheas”, de 08 de fevereiro a 28 de fevereiro de 

2014, das 21h30 à 01h00, devendo o requerente respeitar os limites de ruído 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, de modo a 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos moradores da zona envolvente.  

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR BARRIE CHRISTOPHER SINNOTT, PARA REALIZAÇÃO DE MÚSI CA AO 

VIVO NO ESTABELECIMENTO “SNACK.BAR BAZ & MINNIE’S”, FREGU ESIA DE 

QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de Atividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 1992 de 

22.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Barrie Christopher Sinnott, para realização de 

música ao vivo no estabelecimento “Snack-Bar Baz & Minnie’s”, dias 07, 14, 21 e 28 

de Fevereiro de 2014, das 21h30 à 01h00, devendo o requerente respeitar os limites 

de ruído fixados no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º~9/2007 de 17 de Janeiro, dias e 

horário autorizados, toda a fonte sonora passar pelo limitador de som de forma a 

garantir os valores legalmente permitidos e toda a actividade ruidosa decorrer no 

interior das instalações com 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 JORGE MANUEL LAMPREIA GONÇALVES PARA REALIZAÇÃO DE  

MÚSICA AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “TABERNA DOS FRA DES”, 

FREGUESIA DE S. SEBASTIÃO, CONCELHO DE LOULÉ – Pela  Divisão de 

Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento 

com entrada n.º 2138 de 23.01.14 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 artigo 
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35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Jorge Manuel Lampreia Gonçalves, para 

realização de música ao vivo no estabelecimento “Taberna dos Frades”, dias 08 e 22 

de Fevereiro 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 de portas e janelas fechadas. -------------------------------------------------- 

RATIFICAÇÃO DE EMISSÃO DE LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  REQUERIDA 

POR IRISHSUMMER, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA AO VI VO, NO 

ESTABELECIMENTO “THE PUNTER”, VILAMOURA, FREG UESIA DE 

QUARTEIRA, CONCELHO DE LOULÉ – Pela Divisão de Cont rolo de Atividades 

Económicas e Fiscalização  foi presente o requerimento com entrada n.º 1775 de 

20.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Irishsummer, Ldª., para realização de música ao 

vivo no estabelecimento “The Punter”, de 23 de Janeiro a 31 de Janeiro e de 01 de 

Fevereiro a 20 de Fevereiro de 2014, das 22h00 às 01h00, devendo o requerente 

respeitar os limites de ruído impostos por lei, toda a actividade ruidosa desenvolver-

se 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 ANA ROSA MAXIMINO PATRÍCIO RAMOS, PARA REALIZAÇ ÃO DE 

MÚSICA AO VIVO (KARAOKE), NO ESTABELECIMENTO “SNACK -BAR 

HORIZONTE”, FREGUESIA DE QUARTEIRA, CONCELHO DE LOU LÉ – Pela 
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Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fisc alização  foi presente o 

requerimento com entrada n.º 2320 de 24.01.14 no qual vem requerer à Câmara que 

seja concedida licença especial de ruído para a seguinte atividade ruidosa de 

carácter temporário: música ao vivo (Karaoke). -------------------------------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Ana Rosa Maximino Patrício Ramos, para 

realização de música ao vivo (Karaoke), no estabelecimento “Snack-Bar Horizonte”, 

dia 01 de Fevereiro de 2014, das 21h30 à 01h00, devendo requerente respeitar os 

limites de ruído impostos por lei, toda a actividade ruidosa desenvolver-se 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 GRANJO & FIGUEIREDO, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSI CA AO VIVO, 

NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE SOLAR DO POETA”, SI TO EM S. 

LOURENÇO, FREGUESIA DE ALMANCIL, CONCELHO DE LOULÉ – Pela 

Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fisc alização  foi presente o 

requerimento com entrada n.º 1951 de 22.01.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 Granjo & Figueiredo, Ldª., para a realização de 

música ao vivo no estabelecimento “Restaurante Solar do Poeta”, dias 01, 08, 15 e 

22 de Fevereiro de 2014, das 22h00 à 01h00, devendo o requerente respeitar os 
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limites de ruído impostos por lei, a música desenvolver-se 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 BRIHOME – GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDª., PARA REALIZAÇÃO DE MÚSICA 

AO VIVO, NO ESTABELECIMENTO “RESTAURANTE E BAR OLD NAVY”, SITO 

NA MARINA PLAZA, LOJAS 3 E 4, M ARINA 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 3622 de 

05.02.14 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 artigo 

35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro e o n.º 3 do artigo 57.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 

07, 08, 14, 15, 21, 22 e 28 de Fevereiro e 01 de Março de 2014, entre as 20h30 e as 

00h30, devendo a requerente respeitar os limites de ruído fixados no artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, o horário autorizado, toda a fonte sonora 

deverá passar pelo limitador de som de forma a garantir os valores legalmente 

permitidos e a música desenvolver-se no interior do estabelecimento de portas 

fechadas, de modo a salvaguardar o respeito pelo direito ao descanso dos 

moradores da zona envolvente. ---------------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ACTA NÚMERO UM DA COMISSÃO DO CONCURSO  PARA A 

ALIENAÇÃO DE UM (1) LOTE DE VIATURA EM FIM DE VIDA (VFV), 

REALIAZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2014 – Pela Divisão de Controlo de 

Actividades Económicas e Fiscalização foi presente a acta que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ACTA NÚMERO UM  

H P  N . º  0 1  /  2 0 1 4  

ALIENAÇÃO DE UM (1) LOTE DE VIATURA EM FIM DE VIDA (VFV), 

COMPOSTO POR UMA MÁQUINA CAT D6 DESMANTELADA  

Pelas quinze horas  de hoje, dia vinte e um de janeiro , do ano de dois mil e 

catorze , nas instalações da Divisão de Controlo de Atividades Económicas e 

Fiscalização, localizada 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 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 um (1) lote de Viatura em Fim de Vida (VFV), composto por uma 

máquina CAT D6 desmantelada.  --------------------------------------------------------------------

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 Acta e que a 

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

Lote Único ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Proposta A ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: RSA – Reciclagem de Sucatas Abrantina, SA . --------------------------------

Valor da Proposta: € 3.300,00 (três mil e trezentos euros) . ----------------------------------

Proposta B ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA . ----------------------

Valor da Proposta: € 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta euros) . ----------------------

Tomando todas as propostas válidas, embora distintas pelos valores apresentados, 

manifesta-se desde logo a intenção de poder ser atribuído o único (1) lote, 

constituídos por uma (1) viatura em fim de vida, ao proponente que apresentou o 
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valor mais elevado de licitação, ficando a intenção manifestada, da seguinte forma: ---

Lote Único ---------------------------------------- -----------------------------------------------------------

Proponente: RSA – Reciclagem de Sucatas Abrantina, SA . --------------------------------

Valor da Proposta: € 3.300,00 (três mil e trezentos euros) . ----------------------------------

Aos valores apresentados 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 trinta minutos , foi 

declarado 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 

satisfazem os requisitos constantes no regulamento elaborado para o concurso em 

apreço, aprovado em reunião de Câmara de 30.12.2013. ------------------------------------ 

2. Entendendo-se como válidas todas as propostas, manifesta-se a intenção de 

poder ser atribuído o único lote, constituído por uma máquina CAT D6 desmantelada 

em Fim de Vida (VFV), ao proponente que apresentou o valor mais elevado de 

licitação da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------- 

Lote Único – Proponente: RSA - reciclagem de Sucatas Abrantina, S.A: - Valor 

apresentado: €3.300,00 (três mil e trezentos euros). ------------------------------------------- 

3. Os valores apresentados, estão isentos de IVA pelo Código do Imposto Sobre o 

Valor Acrescentado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

4. O 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 
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em vigor, se pronunciem no prazo de dez (10) dias sobre a intenção manifestada. --- 

APROVAÇÃO DA ACTA NÚMERO DOIS DA COMISSÃO DO CONCUR SO PARA 

A ALIENAÇÃO DE DOIS (2) LOTES DE VIATURAS EM FIM DE  VIDA (VFV), 

COMPOSTO NO TOTAL POR DEZASSEIS (16) VIATURAS – Pel a Divisão de 

Controlo de Actividades Económicas e Fiscalização  foi presente a acta que a 

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

ACTA NÚMERO DOIS 

H P  N . º  0 1  /  2 0 1 3  

ALIENAÇÃO DE DOIS (2) LOTES DE VIATURAS EM FIM DE VIDA (VFV), COMPOSTOS NO TOTAL 

POR DEZASSEIS (16) VIATURAS  

Pelas dez horas  de hoje, dia trinta de janeiro , do ano de dois mil e catorze , nas 

instalações da Divisão de Controlo de Atividades Económicas e Fiscalização, 

localizada 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 

Atividades Económicas e Fiscalização, o Sr. Eng. Pedro Miguel Gonçalves 

Ventura , Técnico Superior, da Divisão de Ambiente Espaço Público e 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 dois (2) lotes de 

Viaturas em Fim de Vida (VFV), compostos no total p or dezasseis (16) viaturas , 

decorrido que foi o prazo concedido para audiência de interessados aos 

concorrentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decorrido o prazo previsto no Artigo 101.º do Código do Procedimento 

Administrativo, e notificados que foram todos os concorrentes, para o efeito, verificou 

a presente Comissão que não houve qualquer manifestação em sede de audiência 

de interessados. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberou, assim, a Comissão de Hasta submeter a apreciação e devida confirmação 

em reunião do Executivo desta Câmara municipal, a atribuição a título definitivo dos 

lotes em questão, ao seguinte concorrente pelos valores apresentados: ----------------- 
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Lote 1 -------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA . ----------------------

Valor da Proposta: € 3.030,00 (três mil e trinta euros) . ---------------------------------------

Lote 2 -------------------------------------------- -------------------------------------------------------------

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, SA . ----------------------

Valor da Proposta: € 400,00 (quatrocentos euros) . ---------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente 

acta, a qual por estar conforme vai ser assinada.” ---------------------------------------------- 

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

a) Homologar a Acta Número Dois, elaborada pela Comissão do concurso supra 

mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Atribuir, a título definitivo, dos dois (2) Lotes de Viaturas em Fim de Vida (VFV), 

composto por dezasseis (16) viaturas à seguinte empresa: ---------------------------------- 

Proponente: Ambitrena – Valorização e Gestão de Resíduos, S.A. ------------------------ 

- Valor do Lote 1: € 3.030,00 (três mil e trinta euros). ------------------------------------------ 

- Valor do Lote 2: € 400,00 (quatrocentos euros). ----------------------------------------------- 

Valor total dos dois lotes: € 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta euros). ------------- 

Os valores apresentados, estão isentos de IVA, pelo Código do Imposto Sobre o 

Valor Acrescentado. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Que deverá ser notificado da presente deliberação, a empresa acima referida. ----- 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

CULTURAL ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL E A  APROMAR PARA O ANO DE 

2014 – Pela Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a 

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

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

- Na cidade de Quarteira se desenvolvem um conjunto de actividades de carácter 

recreativo, importantes na vida cultural da cidade; ---------------------------------------------- 

- A APROMAR – Associação Promotora de Marchas Populare s e Outros 

Eventos , enquanto Associação popular, tem vindo a desenvolver ao longo de anos 
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um conjunto de actividades meritórias no âmbito de eventos de cariz popular que em 

muito contribui para a dinamização da vida cultural da cidade de Quarteira; ------------ 

- De todas as actividades propostas, as marchas populares são as que maior 

impacto têm na cidade de Quarteira e no Concelho, dado representarem já um 

grande cartaz turístico; ---------------------------------------------------------------------------------- 

-Para a realização de tal evento tem a APROMAR – Associação Promotora  de 

Marchas Populares e outros Eventos  que fazer a aquisição de equipamentos 

diversos, de modo a inovar e a recriar figurinos para apresentação ao público; -------- 

Proponho que seja celebrado um Contrato Programa de Desenvolvimento Cultural 

como forma de apoio às actividades desenvolvidas por esta Associação, no valor de 

46.000€ (quarenta e seis mil euros) , divididos por duas tranches pagas nos dias 14 

de Março e 30 de Abril de 2014.” -------------------------------------------------------------------- 

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL ENTRE  A 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ E A APROMAR PARA O ANO CI VIL DE 2014 

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente, Vitor Aleixo  e a Associação Promotora de 

Marchas Populares e Outros Eventos Culturais,  agremiação desportiva, pessoa 

colectiva n.º 504 547 631, com sede no Concelho de Loulé, na Rua D. Afonso III, nº 

26, R/C – Apartado 70 – 8125 – 174 Quarteira, representado pelo seu Presidente, 

Ezequiel Tomás, com poderes para o acto, adiante designada por APROMAR : ------ 

Cláusula 1ª  

O presente contrato tem por finalidade contribuir para o desenvolvimento e animação 

cultural na freguesia de Quarteira, através das acções desenvolvidas pela 

APROMAR . ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula 2ª  

Para prossecução das suas actividades, nomeadamente “Marchas Populares”, a 

APROMAR conta com a participação de centenas de marchantes que participam a 

título gratuito nos ensaios e desfiles. ---------------------------------------------------------------- 

Cláusula 3ª  



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

Para realização desta actividade a APROMAR  necessita de proceder à aquisição de 

material diverso e equipamento, bem como de outros bens duradoiros. ------------------ 

Cláusula 4ª  

A APROMAR  compromete-se a encetar todas as diligências à execução das 

actividades constantes do seu Plano de Actividades, e dar conhecimento à Câmara 

Municipal de Loulé das suas realizações. --------------------------------------------------------- 

Cláusula 5ª  

A Câmara Municipal de Loulé acompanhará, através da Divisão de Cultura e 

Património, as actividades da APROMAR  e dará apoio técnico às realizações 

culturais sempre que solicitada por esta Associação. ------------------------------------------ 

Cláusula 6ª  

A Câmara Municipal de Loulé comparticipa com uma verba de 46.000€ (quarenta e 

seis mil euros)  para a realização das actividades da APROMAR , divididos por duas 

tranches pagas nos dias 14 de Março e 30 de Abril de 2014.” ------------------------------- 

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

programa, a celebrar entre a Câmara Municipal de Loulé e a APROMAR, no valor 

global de 46 000€. --------------------------------------------------------------------------------------- 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO COM O LOULETANO DESPORTOS CLUBE E PROTOCOLO DE  

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PARA O ANO DE 2 014 – Pelo 

Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta, o Contrato Programa e o Protocolo 

de Cedência que a seguir se transcrevem: -------------------------------------------------------- 

“ Sendo o Louletano Desportos Clube uma instituição fundamental no concelho de 

Loulé na promoção e desenvolvimento da actividade física e do desporto, 

nomeadamente nos domínios da formação; ------------------------------------------------------ 

Sendo que em consequência do referido esta instituição usufrui do estatuto de 

utilidade publica; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sendo que o programa de desenvolvimento desportivo proposto pelo clube promove 

a pratica de diversas modalidades com plano de destaque a nível regional e 
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nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se assim a celebração de um contrato programa de desenvolvimento 

desportivo de acordo com o D.L. nº 273/2009 de 1 de Outubro, no valor de 

231.178,00€ (duzentos e trinta e um mil e cento e setenta e oito euros), a que 

haverá que descontar o valor de 50.000€ (cinquenta mil euros), concedidos por 

deliberação camarária de 20/11/2013, e assinatura de Protocolo de cedência de 

instalações desportivas ao Louletano Desportos Clube, para o ano de 2014. -----------  

O Contrato Programa referido deverá ter vencimento com os valores indicados nas 

seguintes datas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

� 28 de Fevereiro – 41.178€ -------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Maio – 40.000€ -------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Julho – 50.000€ ------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Dezembro – 50.000€.” ----------------------------------------------------------------- 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Ent re a Câmara Municipal 

de Loulé e o Louletano Desportos Clube para o ano d e 2014. 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o Louletano 

Desportos Clube,  pessoa colectiva n.º 501 460 926, com sede em Loulé, Rua 

Ventura Barbosa – Edif. Sede – 8100 – 640 Loulé, doravante designado por “Clube”, 

neste acto representado pelo Sr. António Manuel Duarte Brito do Adro,  na 

qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o seguinte: ------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente contrato tem por objectivo a definição dos apoios a conceder pela CML 

ao L.D.C, para: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Promover a criação de condições técnicas, logísticas, materiais 

necessárias e aquisição de equipamentos à prática desportiva proposto no 

Programa de Desenvolvimento Desportivo do L.D.C nas modalidades de 
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Futebol, Natação, Ginástica, Futsal, karaté Musculação e Ciclismo; ---------- 

b) Facultar à população do Concelho de Loulé o acesso a espectáculos 

desportivos de qualidade. ----------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda 

Formas de Apoio 

Os apoios a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé (CML) ao L.D.C, serão 

revestidos das seguintes formas: -------------------------------------------------------------------- 

a) Comparticipação Financeira; ------------------------------------------------------------- 

b) Cedência de espaços para treinos e competições de acordo com o 

protocolo de cedências de instalações (em anexo); ------------------------------- 

c) Outros apoios -------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira  

Direitos e Obrigações das Partes 

1. Compete à CML acompanhar a total execução financeira do presente apoio 

acordado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Compete ao L.D.C. tomar as iniciativas necessárias ao cumprimento do 

objecto do presente contrato, bem como: ------------------------------------------------- 

a) Cumprir o projecto de desenvolvimento desportivo, aprovado pela CML de 

acordo com o artigo n.º 12 do decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro; --- 

b) Colocar uma placa/faixa informativa do apoio da CML (Brasão da CML 

com o logótipo de LC com a frase inspiramos o desporto) no local onde 

realizam as suas actividades desportivas, (recinto de jogo e/ou treino) no 

concelho; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Colocação do Brasão da CML com o logótipo “LC”, com a respectiva frase 

“Inspiramos o Desporto” nos meios de transporte, propriedade do clube;  

d) Em todos os equipamentos deverá constar o Brasão da CML com o 
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logótipo “LC” --------------------------------------------------------------------------------- 

e) Sempre que possível garantir pelos seus próprios meios o transporte dos 

atletas a competições, ou disponibilizar à Câmara Municipal se solicitar por 

esta, sem prejuízo para as actividades regulares do clube; --------------------- 

f) Fornecimento por parte dos clubes, dos respectivos Relatórios semestrais 

e Anuais de Actividades; ------------------------------------------------------------------ 

g) Colaboração com os serviços da CML no sentido de fornecer todos os 

elementos que esta solicitar para efeitos de fiscalização do Contracto 

Programa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Colaboração com os serviços da CML ao nível técnico e material nas 

iniciativas desportivas promovidas pelo município sem prejuízo para as 

actividades regulares do clube; --------------------------------------------------------- 

i) Participar nas acções desportivas e recreativas, sobe a organização ou 

com o apoio da CML sem prejuízo para as actividades regulares do clube. 

Cláusula Quarta 

Período de Vigência 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo das partes contratantes, o período de 

vigência do presente contrato-programa, tem início no dia da sua assinatura e 

esgota-se no dia 31 de Dezembro do mesmo ano civil. ---------------------------------------- 

Cláusula Quinta 

Responsabilidade Financeira e espaços desportivos 

1. A CML na prossecução do presente contrato-programa, atribui uma 

comparticipação financeira de 231.178,00€ (duzentos e trinta e um mil e cento 

e setenta e oito euros), a que haverá que descontar o valor de 50.000€ 

(cinquenta mil euros), concedidos por deliberação camarária de 20/11/2013, 

bem como os espaços desportivos definidos em protocolo que se anexa; ------ 

2. É do L.D.C. a exclusiva responsabilidade da gestão e aplicação das verbas 
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consignadas no presente contrato-programa, de acordo com o objectivo 

visado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. É igualmente da responsabilidade do L.D.C. a prestação semestral de contas 

à CML ou qualquer outra entidade fiscalizadora, sempre que tal seja 

solicitado; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. A comparticipação só será entregue, caso seja cumprido o nº2 da Cláusula 

Terceira do presente protocolo. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta 

Destino dos Bens Adquiridos 

Os destinos dos bens adquiridos pelo L.D.C. serão utilizados de forma a cumprirem 

o Programa de Desenvolvimentos Desportivo e devem vir mencionados no relatório 

de contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima 

Acompanhamento e Execução do Contracto Programa 

1 -  Compete à CML o acompanhamento da execução do Programa de acordo com o 

artigo 19º decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro podendo para o efeito realizar 

inspecções, inquéritos e sindicâncias ou promover a realização de auditorias. --------- 

Cláusula Oitava 

Revisão do Contrato Programa 

A entidade beneficiária pode solicitar a revisão do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com base nos pontos 3 e 4 do artigo 21º do decreto-lei 

n.º 273/2009 de 1 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Nona 

Resolução do Contrato 

O incumprimento, por parte das partes, das obrigações assumidas no âmbito do 

presente contrato-programa, poderá dar origem à resolução, por iniciativa da outra 

parte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima  
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Disposições Finais 

Em tudo o não estabelecido no presente contrato-programa, aplicar-se-á o disposto 

na legislação em vigor sobre a matéria. ------------------------------------------------------------ 

O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo que assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o Louletano 

Desportos Clube,  agremiação cultural, pessoa colectiva n.º 501 460 926, com sede 

em Loulé, rua Ventura S. Barbosa – Edif. Sede 8100 – 640 Loulé, doravante 

designado por “L.D.C.”, neste acto representado pelo Sr. António Manuel Duarte 

Brito do Adro,  na qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o seguinte: ----- 

Cláusula Primeira 

Instalação a ceder 

1 -  A Câmara Municipal de Loulé cederá as instalações desportivas a seguir 

discriminadas a titulo gratuito para que o L.D.C. possa desenvolver actividades 

desportivas englobadas no seu programa de desenvolvimento desportivo referente 

ao ano 2014: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Estádio Municipal de Loulé (futebol) ---------------------------------------------- 

b) Campo nº 2 de Loulé (Futebol) ----------------------------------------------------- 

c) Campo nº 3 de Loulé (futebol) ------------------------------------------------------ 

d) Campo da Tôr (futebol) --------------------------------------------------------------- 

e) Campo de Futebol de Vale do Lobo (futebol) ----------------------------------- 

f) Pavilhão Municipais de Loulé (futsal, ginástica, musculação) -------------- 

g) Complexo de Piscinas Municipais de Loulé (natação, pólo aquático) ---- 
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h) Piscinas Municipais de Quarteira (natação) ------------------------------------- 

i) Ginásio do complexo de piscinas Municipais de Loulé (fitness) ----------- 

j) Ginásio do Palácio dos Espanhóis (karaté) ------------------------------------- 

k) Pista Bexiga Peres (ciclismo) ------------------------------------------------------- 

2 -  A cedência de instalações ficará condicionada à avaliação que a CML, fizer 

quanto a oportunidade de se dar outro tipo de ocupação a esse equipamento, ou à 

necessidade de se realizar no mesmo alguma intervenção de manutenção inadiável 

impeditiva, ou devido a razões de força maior. ------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda 

Gestão 

1- À CML compete fazer a gestão das infra-estruturas desportivas municipais 

nomeadamente no âmbito administrativo, de manutenção e de ocupações; ------------- 

2- À CML promoverá iniciativas no sentido de garantir boas condições de prática 

desportiva nas suas instalações. --------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira 

Utilização 

1- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas para eventos de 

natureza desportiva, lúdica ou recreativa, conforme os espaços em causa, mediante 

prévia autorização da CML; --------------------------------------------------------------------------- 

2- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas pelos 

Estabelecimentos de Ensino, Clubes, Associações e outras Entidades que possam 

promover actividades julgadas relevantes pela CML. ------------------------------------------ 

Cláusula Quarta  

Responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé 

Para além das responsabilidades descritas compete à CML, fazer cumprir as normas 

ou regulamentos aplicáveis a cada equipamento desportivo municipal; ------------------- 

Receber, analisar e decidir quando aos pedidos de utilização das instalações 

desportivas municipais, e em função disso elaborar os respectivos mapas de 
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cedência e utilização; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Analisar e autorizar os pedidos de colocação de publicidade nas instalações 

desportivas municipais bem como definir os respectivos locais de fixação; -------------- 

Cláusula Quinta  

Responsabilidade dos Clubes, Associações e outras E ntidades  

1- Cabe ao usufrutuário das instalações desportivas fazer bom uso das mesmas, 

incluindo do equipamento ou material afecto, e cumprir as normas ou regulamentos 

aplicáveis, sendo responsável por qualquer anomalia verificável durante o período 

de frequência, nomeadamente danos materiais resultantes de utilização inadequada. 

Nestes casos o usufrutuário será responsável por indemnizar a CML pelos danos 

causados; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Cabe ao usufrutuário a responsabilidade no âmbito da utilização das instalações 

desportivas de: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Conservar e arrumar os materiais que utilizam; -------------------------------- 

b) Obter as licenças ou autorizações necessárias à realização dos 

eventos por si promovidos; ---------------------------------------------------------- 

c) Providenciar o policiamento necessário para a realização dos eventos 

por si organizados. --------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta  

Cancelamento do Pedido de Cedência de Utilização 

1- O cancelamento antecipado em caso de utilização regular deverá ser 

comunicado por escrito com uma antecedência mínima de dois dias úteis; -------------- 

2- Em caso de utilização pontual o cancelamento do evento programado deverá ser 

feito com uma antecedência mínima de quatro dias úteis; ------------------------------------ 

3- Para além das razões referidas no n.º 2 da Cláusula Primeira a cedência das 

instalações poderá ser cancelada em casos de: ------------------------------------------------- 

a) Utilização indevida ou incorrecta grave por parte do utilizador; --------------------- 

b) Deficiências imprevistas não sanáveis, verificadas nas instalações. -------------- 

Cláusula Sétima  
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Intransmissibilidade da Autorização das Instalações  ou alteração do uso 

1- O usufrutuário das instalações desportivas municipais não poderá ceder a 

utilização das mesmas a terceiros sem autorização expressa da CML; ------------------- 

2- O usufrutuário das instalações não poderá utiliza-las para fins que não os 

acordados com a C.M.L., salvo autorização desta. --------------------------------------------- 

Cláusula Oitava  

Cancelamento da Autorização de Utilização das Insta lações Desportivas 

1 -  O não cumprimento das normas estabelecidas neste protocolo por parte do 

usufrutuário constitui razão suficiente para a CML decidir quanto ao seu 

cancelamento; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 -  O cancelamento dessa autorização será objecto de comunicação por escrito e 

produz efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------- 

O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de 

Loulé e o Louletano Desportos Clube no valor de 231.178€ (duzentos e trinta e um 

mil cento e setenta oito euros), a que haverá de descontar o valor de 50.000€ 

(cinquenta mil euros), concedidos por deliberação camarária de 20/11/2013 e 

Protocolo de Cedência de Instalações desportivas, para o ano de 2014. ----------------- 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO COM O INTERNACIONAL CLUB DE ALMANCIL E P ROTOCOLO 

DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PARA O ANO D E 2014 – Pelo 

Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta, o Contrato Programa e o Protocolo 

de Cedência que a seguir se transcrevem: -------------------------------------------------------- 

“ Considerando o valioso trabalho que o Internacional Clube de Almancil vem 

desenvolvendo no fomento de desporto, especialmente do futebol entre os jovens; -- 

Considerando que este clube em consequência do seu labor possui em actividade 
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todos os escalões etários de futebol de formação em competição, e que alguns 

deles participam em provas no âmbito nacional; ------------------------------------------------ 

Considerando que este projecto desportivo se enquadra na politica de 

desenvolvimento social que a Câmara Municipal de Loulé apoia; -------------------------- 

Propõe-se para esse efeito a celebração de Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo com o Internacional Clube de Almancil , no montante de 22.500€ (vinte 

e dois mil e quinhentos euros), e assinatura de protocolo de cedência de instalações 

desportivas, para o ano de 2014. -------------------------------------------------------------------- 

O Contrato Programa referido deverá ter vencimento com os valores indicados 

nas seguintes datas ----------------------------------------------------------------------------------- 

� 28 de Fevereiro – 7.500€ ---------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Maio – 5.000€ ---------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Julho – 5.000€ --------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Dezembro – 5.000€.” ------------------------------------------------------------------- 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Ent re a Câmara Municipal 

de Loulé e o Internacional Club de Almancil para o ano de 2014. 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o 

Internacional Club Almancil,  pessoa colectiva n.º 504 096 737, com sede na 

Avenida Duarte Pacheco, nº 204 – 8135 – 104 Almancil, concelho de Loulé, 

doravante designado por “I.C.A”, neste acto representado pelo Sr. Nélson 

Alexandre Revez Cristina,  na qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente contrato tem por objectivo a definição dos apoios a conceder pela CML 

ao I.C.A., para: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Promover a criação de condições técnicas, logísticas, materiais 
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necessárias e aquisição de equipamentos à prática desportiva proposto no 

Programa de Desenvolvimento Desportivo do I.C.A. nas modalidades de 

Futebol; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Facultar à população do Concelho de Loulé o acesso a espectáculos 

desportivos de qualidade. ----------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda 

Formas de Apoio 

Os apoios a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé (CML) ao I.C.A. serão 

revestidos das seguintes formas: -------------------------------------------------------------------- 

a) Comparticipação Financeira; ------------------------------------------------------------- 

b) Cedência de espaços para treinos e competições de acordo com o 

protocolo de cedência de instalações (em anexo); --------------------------------- 

c) Outros apoios -------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira  

Direitos e Obrigações das Partes 

1. Compete à CML acompanhar a total execução financeira do presente apoio 

acordado. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Compete ao I.C.A. tomar as iniciativas necessárias ao cumprimento do 

objecto do presente contrato, bem como: ------------------------------------------------ 

a) Cumprir o projecto de desenvolvimento desportivo, aprovado pela CML de 

acordo com o artigo n.º 12 do decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro; --- 

b) Colocar uma placa/faixa informativa do apoio da CML (Brasão da CML 

com o logótipo de LC com a frase inspiramos o desporto) no local onde 

realizam as suas actividades desportivas, (recinto de jogo e/ou treino) no 

concelho; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Colocação do Brasão da CML com o logótipo “LC”, com a respectiva frase 
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“Inspiramos o Desporto” nos meios de transporte, propriedade do clube; 

d) Em todos os equipamentos deverá constar o Brasão da CML com o 

logótipo “LC” --------------------------------------------------------------------------------- 

e) Sempre que possível garantir pelos seus próprios meios o transporte dos 

atletas a competições, ou disponibilizar à Câmara Municipal se solicitar por 

esta, sem prejuízo para as actividades regulares do clube; --------------------- 

f) Fornecimento por parte dos clubes, dos respectivos Relatórios semestrais 

e Anuais de Actividades; ------------------------------------------------------------------ 

g) Colaboração com os serviços da CML no sentido de fornecer todos os 

elementos que esta solicitar para efeitos de fiscalização do Contracto 

Programa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Colaboração com os serviços da CML ao nível técnico e material nas 

iniciativas desportivas promovidas pelo município sem prejuízo para as 

actividades regulares do clube; --------------------------------------------------------- 

i) Participar nas acções desportivas e recreativas, sobe a organização ou 

com o apoio da CML sem prejuízo para as actividades regulares do clube. 

Cláusula Quarta 

Período de Vigência 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo das partes contratantes, o período de 

vigência do presente contrato-programa, tem início no dia da sua assinatura e 

esgota-se no dia 31 de Dezembro do mesmo ano civil. ---------------------------------------- 

Cláusula Quinta 

Responsabilidade Financeira e espaços desportivos 

1. A CML na prossecução do presente contrato-programa, atribui uma 

comparticipação financeira de 21.000€ (vinte e um mil euros), bem como os 

espaços desportivos definidos em protocolo que se anexa; ------------------------- 

2. É do I.C.A. a exclusiva responsabilidade da gestão e aplicação das verbas 
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consignadas no presente contrato-programa, de acordo com o objectivo 

visado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. É igualmente da responsabilidade do I.C.A. a prestação semestral de contas à 

CML ou qualquer outra entidade fiscalizadora, sempre que tal seja solicitado; 

4. A comparticipação só será entregue, caso seja cumprido o nº2 da Cláusula 

Terceira do presente protocolo. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta 

Destino dos Bens Adquiridos 

Os destinos dos bens adquiridos pelo I.C.A. serão utilizados de forma a cumprirem o 

Programa de Desenvolvimentos Desportivo e devem vir mencionados no relatório de 

contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sétima 

Acompanhamento e Execução do Contracto Programa 

1 -  Compete à CML o acompanhamento da execução do Programa de acordo com o 

artigo 19º decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro podendo para o efeito realizar 

inspecções, inquéritos e sindicâncias ou promover a realização de auditorias. --------- 

Cláusula Oitava 

Revisão do Contrato Programa 

A entidade beneficiária pode solicitar a revisão do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com base nos pontos 3 e 4 do artigo 21º do decreto-lei 

n.º 273/2009 de 1 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Nona 

Resolução do Contrato 

O incumprimento, por parte das partes, das obrigações assumidas no âmbito do 

presente contrato-programa, poderá dar origem à resolução, por iniciativa da outra 

parte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima  

Disposições Finais 
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Em tudo o não estabelecido no presente contrato-programa, aplicar-se-á o disposto 

na legislação em vigor sobre a matéria. ------------------------------------------------------------ 

O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo que assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o 

Internacional Clube Almancil,  pessoa colectiva n.º 504 096 737, com sede na 

Avenida Duarte Pacheco, nº 204 – 8135 – 104 – Almancil, concelho de Loulé, 

doravante designado por “I.C.A”, neste acto representado pelo Sr. Nélson 

Alexandre Revez Cristina,  na qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Instalação a ceder 

1- A Câmara Municipal de Loulé cederá as instalações desportivas a seguir 

discriminadas a titulo gratuito para que o I.C.A. possa desenvolver actividades 

desportivas englobadas no seu programa de desenvolvimento desportivo 

referente ao ano 2014: ------------------------------------------------------------------------- 

a) Estádio Municipal de Almancil ------------------------------------------------------ 

2- A cedência de instalações ficará condicionada à avaliação que a CML, fizer 

quando a oportunidade de se dar outro tipo de ocupação a esse equipamento, 

ou à necessidade de se realizar no mesmo alguma intervenção de 

manutenção inadiável impeditiva, ou devido a razões de força maior. ------------ 

Cláusula Segunda 

Gestão 

1- À CML compete fazer a gestão das infra-estruturas desportivas municipais 
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nomeadamente no âmbito administrativo, de manutenção e de ocupações; ---- 

2- À CML promoverá iniciativas no sentido de garantir boas condições de prática 

desportiva nas suas instalações. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira 

Utilização 

1- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas para eventos de 

natureza desportiva, lúdica ou recreativa, conforme os espaços em causa, 

mediante prévia autorização da CML; ----------------------------------------------------- 

2- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas pelos 

Estabelecimentos de Ensino, Clubes, Associações e outras Entidades que 

possam promover actividades julgadas relevantes pela CML. ---------------------- 

Cláusula Quarta  

Responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé 

Para além das responsabilidades descritas compete à CML, fazer cumprir as normas 

ou regulamentos aplicáveis a cada equipamento desportivo municipal; ------------------- 

Receber, analisar e decidir quando aos pedidos de utilização das instalações 

desportivas municipais, e em função disso elaborar os respectivos mapas de 

cedência e utilização; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Analisar e autorizar os pedidos de colocação de publicidade nas instalações 

desportivas municipais bem como definir os respectivos locais de fixação; -------------- 

Cláusula Quinta  

Responsabilidade dos Clubes, Associações e outras E ntidades  

1- Cabe ao usufrutuário das instalações desportivas fazer bom uso das mesmas, 

incluindo do equipamento ou material afecto, e cumprir as normas ou 

regulamentos aplicáveis, sendo responsável por qualquer anomalia verificável 

durante o período de frequência, nomeadamente danos materiais resultantes 

de utilização inadequada. Nestes casos o usufrutuário será responsável por 

indemnizar a CML pelos danos causados; ----------------------------------------------- 

3- Cabe ao usufrutuário a responsabilidade no âmbito da utilização das 
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instalações desportivas de: ------------------------------------------------------------------- 

a) Conservar e arrumar os materiais que utilizam; -------------------------------- 

b) Obter as licenças ou autorizações necessárias à realização dos 

eventos por si promovidos; ---------------------------------------------------------- 

c) Providenciar o policiamento necessário para a realização dos eventos 

por si organizados. --------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta  

Cancelamento do Pedido de Cedência de Utilização 

1- O cancelamento antecipado em caso de utilização regular deverá ser 

comunicado por escrito com uma antecedência mínima de dois dias úteis; ----- 

2- Em caso de utilização pontual o cancelamento do evento programado deverá 

ser feito com uma antecedência mínima de quatro dias úteis; ---------------------- 

3- Para além das razões referidas no n.º 2 da Cláusula Primeira a cedência das 

instalações poderá ser cancelada em casos de: ------------------------------------------------- 

a) Utilização indevida ou incorrecta grave por parte do utilizador; ------------ 

b) Deficiências imprevistas não sanáveis, verificadas nas instalações. ----- 

Cláusula Sétima  

Intransmissibilidade da Autorização das Instalações  ou alteração do uso 

1- O usufrutuário das instalações desportivas municipais não poderá ceder a 

utilização das mesmas a terceiros sem autorização expressa da CML; ---------- 

2- O usufrutuário das instalações não poderá utiliza-las para fins que não os 

acordados com a C.M.L., salvo autorização desta. ------------------------------------ 

Cláusula Oitava  

Cancelamento da Autorização de Utilização das Insta lações Desportivas 

1- O não cumprimento das normas estabelecidas neste protocolo por parte do 

usufrutuário constitui razão suficiente para a CML decidir quanto ao seu 

cancelamento; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2- O cancelamento dessa autorização será objecto de comunicação por escrito e 

produz efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------- 
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O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de 

Loulé e o Internacional Club de Almancil no valor de 22.500€ (vinte e dois mil e 

quinhentos euros) e Protocolo de Cedência de Instalações Desportivas para o ano 

de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO COM O CLUBE DESPORTIVO RECREATIVO QUARTE IRENSE E 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS PA RA O ANO 

DE 2014 – Pelo Senhor Vice-Presidente foi presente a proposta, o Contrato 

Programa e o Protocolo de Cedência que a seguir se transcrevem: ----------------------- 

“ Sendo o Clube Desportivo Recreativo Quarteirense uma instituição fundamental no 

concelho de Loulé na promoção e desenvolvimento da actividade física e do 

desporto, nomeadamente nos domínios da formação; ----------------------------------------- 

Sendo que em consequência do referido esta instituição desenvolve atividades do 

interesse publico; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo que o programa de desenvolvimento desportivo proposto pelo clube promove 

a pratica de diversas modalidades com plano de destaque a nível regional e 

nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Propõe-se assim a celebração de um contrato programa de desenvolvimento 

desportivo de acordo com o D.L. nº 273/2009 de 1 de Outubro, no valor de 

231.178,00€ (duzentos e trinta e um mil e cento e setenta e oito euros), a que 

haverá que descontar o valor de 50.000€ (cinquenta mil euros), concedidos por 

deliberação camarária de 20/11/2013, e assinatura de Protocolo de cedência de 

instalações desportivas ao Louletano Desportos Clube, para o ano de 2014. -----------   

O Contrato Programa referido deverá ter vencimento com os valores indicados nas 

seguintes datas: ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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� 28 de Fevereiro – 18.140€ -------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Maio – 15.000€ -------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Julho – 15.000€ ------------------------------------------------------------------------- 

� 30 de Dezembro – 15.000€.” ----------------------------------------------------------------- 

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Ent re a Câmara Municipal 

de Loulé e o Clube Desportivo Recreativo Quarteiren se 

 para o ano de 2014 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o Clube 

Desportivo e Recreativo Quarteirense,  pessoa colectiva n.º 501 351 264, com 

sede na Freguesia de Quarteira, Rua do Pinheiro, Edif – Panorama, Loja 10 – 8125 

Quarteira, concelho de Loulé é, doravante designado por “Clube”, neste acto 

representado pelo Sr. José João Gonçalves Guerreiro,  na qualidade de Presidente 

da Direcção, é acordado o seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente contrato tem por objectivo a definição dos apoios a conceder pela CML 

ao C.D.R.Q, para: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Promover a criação de condições técnicas, logísticas, materiais 

necessárias e aquisição de equipamentos à prática desportiva proposto 

no Programa de Desenvolvimento Desportivo do C.D.R.Q. nas 

modalidades de Futebol e Petanca; ----------------------------------------------- 

b) Facultar à população da Cidade de Quarteira, e do restante concelho 

de Loulé o acesso à prática desportiva. ------------------------------------------ 

Cláusula Segunda 

Formas de Apoio 

Os apoios a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé (CML) ao C.D.R.Q, serão 
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revestidos das seguintes formas: -------------------------------------------------------------------- 

a) Comparticipação Financeira; ------------------------------------------------------------- 

b) Cedência de espaços para treinos e competições de acordo com o 

protocolo de cedências de instalações (em anexo); ------------------------------- 

c) Outros apoios -------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira  

Direitos e Obrigações das Partes 

1.Compete à CML acompanhar a total execução financeira do presente apoio 

acordado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Compete ao C.D.R.Q. tomar as iniciativas necessárias ao cumprimento do objecto 

do presente contrato, bem como: -------------------------------------------------------------------- 

a) Cumprir o projecto de desenvolvimento desportivo, aprovado pela CML de 

acordo com o artigo n.º 12 do decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro; --- 

b) Colocar uma placa/faixa informativa do apoio da CML (Brasão da CML 

com o logótipo de LC com a frase inspiramos o desporto) no local onde 

realizam as suas actividades desportivas, (recinto de jogo e/ou treino) no 

concelho; -------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Colocação do Brasão da CML com o logótipo “LC”, com a respectiva frase 

“Inspiramos o Desporto” nos meios de transporte, propriedade do clube; 

d) Em todos os equipamentos deverá constar o Brasão da CML com o 

logótipo “LC” --------------------------------------------------------------------------------- 

e) Sempre que possível garantir pelos seus próprios meios o transporte dos 

atletas a competições, ou disponibilizar à Câmara Municipal se solicitar por 

esta, sem prejuízo para as actividades regulares do clube; --------------------- 

f) Fornecimento por parte dos clubes, dos respectivos Relatórios semestrais 

e Anuais de Actividades; ------------------------------------------------------------------ 
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g) Colaboração com os serviços da CML no sentido de fornecer todos os 

elementos que esta solicitar para efeitos de fiscalização do Contracto 

Programa; ------------------------------------------------------------------------------------- 

h) Colaboração com os serviços da CML ao nível técnico e material nas 

iniciativas desportivas promovidas pelo município sem prejuízo para as 

actividades regulares do clube; --------------------------------------------------------- 

i) Participar nas acções desportivas e recreativas, sobe a organização ou 

com o apoio da CML sem prejuízo para as actividades regulares do clube. 

Cláusula Quarta 

Período de Vigência 

Sem prejuízo de eventual revisão, por acordo das partes contratantes, o período de 

vigência do presente contrato-programa, tem início no dia da sua assinatura e 

esgota-se no dia 31 de Dezembro do mesmo ano civil. ---------------------------------------- 

Cláusula Quinta 

Responsabilidade Financeira e espaços desportivos 

1.A CML na prossecução do presente contrato-programa, atribui uma 

comparticipação financeira de 88.140€ (oitenta e oito mil cento e quarenta euros), a 

que haverá que descontar o valor de 25.000€ (cinquenta mil euros), concedidos por 

deliberação camarária de 11/12/2013, bem como os espaços desportivos definidos 

em protocolo que se anexa; --------------------------------------------------------------------------- 

2.É do C.D.R.Q. a exclusiva responsabilidade da gestão e aplicação das verbas 

consignadas no presente contrato-programa, de acordo com o objectivo visado; ------ 

3. A C.M.L cederá ao C.D.R.Q. os espaços desportivos definidos em protocolo 

que se anexa; ------------------------------------------------------------------------------------ 

4. É do C.D.R.Q. a exclusiva responsabilidade da gestão e aplicação das verbas 

consignadas no presente contrato-programa, de acordo com o objectivo 

visado; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. É igualmente da responsabilidade do C.D.R.Q. a prestação semestral de 

contas à CML ou qualquer outra entidade fiscalizadora, sempre que tal seja 

solicitado; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. A comparticipação só será entregue, caso seja cumprido o nº2 da Cláusula 

Terceira do presente protocolo. ------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta 

Destino dos Bens Adquiridos 

Os destinos dos bens adquiridos pelo C.D.R.Q. serão utilizados de forma a 

cumprirem o Programa de Desenvolvimentos Desportivo e devem vir mencionados 

no relatório de contas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima 

Acompanhamento e Execução do Contracto Programa 

Compete à CML o acompanhamento da execução do Programa de acordo com o 

artigo 19º decreto-lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro podendo para o efeito realizar 

inspecções, inquéritos e sindicâncias ou promover a realização de auditorias. --------- 

Cláusula Oitava 

Revisão do Contrato Programa 

A entidade beneficiária pode solicitar a revisão do Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo com base nos pontos 3 e 4 do artigo 21º do decreto-lei 

n.º 273/2009 de 1 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Nona 

Resolução do Contrato 

O incumprimento, por parte das partes, das obrigações assumidas no âmbito do 

presente contrato-programa, poderá dar origem à resolução, por iniciativa da outra 

parte. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima  

Disposições Finais 

Em tudo o não estabelecido no presente contrato-programa, aplicar-se-á o disposto 

na legislação em vigor sobre a matéria. ------------------------------------------------------------ 
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O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo que assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

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

A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo  (Dr.) e o Clube 

Desportivo e Recreativo Quarteirense,  pessoa colectiva n.º 501 351 264, com 

sede na Freguesia de Quarteira, Rua do Pinheiro, Edif – Panorama, Loja 10 – 8125 

Quarteira, concelho de Loulé, doravante designado por “Clube”, neste acto 

representado pelo Sr. José João Gonçalves Guerreiro,  na qualidade de Presidente 

da Direcção, é acordado o seguinte: ---------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Instalação a ceder 

1- A Câmara Municipal de Loulé cederá as instalações desportivas a seguir 

discriminadas a titulo gratuito para que o C.D.R.Q. possa desenvolver 

actividades desportivas englobadas no seu programa de desenvolvimento 

desportivo referente ao ano 2013: ---------------------------------------------------------- 

a)Estádio Municipal de Quarteira ------------------------------------------------------- 

b) Campo nº 2 de Quarteira ------------------------------------------------------------- 

c) Pavilhão da Escola D. Dinis --------------------------------------------------------- 

d) Complexo Desportivo de Petanca ------------------------------------------------- 

2- A cedência de instalações ficará condicionada à avaliação que a CML, fizer 

quando a oportunidade de se dar outro tipo de ocupação a esse equipamento, 

ou à necessidade de se realizar no mesmo alguma intervenção de 

manutenção inadiável impeditiva, ou devido a razões de força maior. ------------ 

Cláusula Segunda 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

Gestão 

1- À CML compete fazer a gestão das infra-estruturas desportivas municipais 

nomeadamente no âmbito administrativo, de manutenção e de ocupações; ---- 

2- À CML promoverá iniciativas no sentido de garantir boas condições de prática 

desportiva nas suas instalações. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira 

Utilização 

1- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas para eventos de 

natureza desportiva, lúdica ou recreativa, conforme os espaços em causa, 

mediante prévia autorização da CML; ----------------------------------------------------- 

2- As Instalações Desportivas Municipais poderão ser utilizadas pelos 

Estabelecimentos de Ensino, Clubes, Associações e outras Entidades que 

possam promover actividades julgadas relevantes pela CML. ---------------------- 

Cláusula Quarta  

Responsabilidade da Câmara Municipal de Loulé 

Para além das responsabilidades descritas compete à CML, fazer cumprir as normas 

ou regulamentos aplicáveis a cada equipamento desportivo municipal; ------------------- 

Receber, analisar e decidir quando aos pedidos de utilização das instalações 

desportivas municipais, e em função disso elaborar os respectivos mapas de 

cedência e utilização; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Analisar e autorizar os pedidos de colocação de publicidade nas instalações 

desportivas municipais bem como definir os respectivos locais de fixação; -------------- 

Cláusula Quinta  

Responsabilidade dos Clubes, Associações e outras E ntidades  

1- Cabe ao usufrutuário das instalações desportivas fazer bom uso das mesmas, 

incluindo do equipamento ou material afecto, e cumprir as normas ou 

regulamentos aplicáveis, sendo responsável por qualquer anomalia verificável 

durante o período de frequência, nomeadamente danos materiais resultantes 

de utilização inadequada. Nestes casos o usufrutuário será responsável por 
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indemnizar a CML pelos danos causados; ----------------------------------------------- 

2- Cabe ao usufrutuário a responsabilidade no âmbito da utilização das 

instalações desportivas de: ------------------------------------------------------------------- 

a) Conservar e arrumar os materiais que utilizam; -------------------------------- 

b) Obter as licenças ou autorizações necessárias à realização dos 

eventos por si promovidos; ---------------------------------------------------------- 

c) Providenciar o policiamento necessário para a realização dos eventos 

por si organizados. --------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta  

Cancelamento do Pedido de Cedência de Utilização 

1- O cancelamento antecipado em caso de utilização regular deverá ser 

comunicado por escrito com uma antecedência mínima de dois dias úteis; ----- 

2- Em caso de utilização pontual o cancelamento do evento programado deverá 

ser feito com uma antecedência mínima de quatro dias úteis; ---------------------- 

3- Para além das razões referidas no n.º 2 da Cláusula Primeira a cedência das 

instalações poderá ser cancelada em casos de: ---------------------------------------- 

a) Utilização indevida ou incorrecta grave por parte do utilizador; ------------ 

b) Deficiências imprevistas não sanáveis, verificadas nas instalações. ----- 

Cláusula Sétima  

Intransmissibilidade da Autorização das Instalações  ou alteração do uso 

1- O usufrutuário das instalações desportivas municipais não poderá ceder a 

utilização das mesmas a terceiros sem autorização expressa da CML; ---------- 

2- O usufrutuário das instalações não poderá utiliza-las para fins que não os 

acordados com a C.M.L., salvo autorização desta. ------------------------------------ 

Cláusula Oitava  

Cancelamento da Autorização de Utilização das Insta lações Desportivas 

1- O não cumprimento das normas estabelecidas neste protocolo por parte do 

usufrutuário constitui razão suficiente para a CML decidir quanto ao seu 

cancelamento; ------------------------------------------------------------------------------------ 
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2- O cancelamento dessa autorização será objecto de comunicação por escrito e 

produz efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------------- 

O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar entregue a cada uma das partes.” ---------------------------------------- 

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

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de 

Loulé e o Clube Desportivo Recreativo Quarteirense, no valor de 88.140€ (oitenta e 

oito mil cento e quarenta euros), a que haverá de descontar o valor de 25.000€ (vinte 

e cinco mil euros), concedidos por deliberação camarária de 11/12/2013 e Protocolo 

de Cedência de Instalações Desportivas para o ano de 2014. ------------------------------- 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PATROCÍNIO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL E A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO ALGARVE – P elo Senhor Vice-

Presidente foi presente a proposta e o Contrato Patrocínio que a seguir se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

“ Considerando a importância que o ciclismo tem no âmbito das modalidades 

desportivas mais apreciadas pela população de Loulé e no peso que apresenta na 

promoção do concelho; --------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o Troféu Cidade de Loulé, a Volta ao Algarve em Bicicleta e a 

Volta ao Município e o Challenge Cidade de Loulé representam o que de mais 

importante se faz em Portugal em termos de ciclismo. ----------------------------------------- 

Considerando que o concelho de Loulé, as suas populações e o tecido económico 

muito beneficiam por via da promoção dos referidos eventos; ------------------------------- 

Propõe-se a celebração de contrato patrocínio desportivo com a Associação de 

Ciclismo do Algarve para a organização dos eventos desportivos referidos, no valor 

de 10.000€ (dez mil euros), de acordo com o art. 9º do D.L. nº 273/2009 de 1 de 

Outubro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contrato de Patrocínio Desportivo 

Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Câmara Municipal de Loulé , pessoa colectiva n.º 502 098 139, representada 

neste acto pelo seu Presidente Vítor Manuel Gonçalves Aleixo (Dr.) e a Associação 

de Ciclismo do Algarve, pessoa colectiva n.º 501 665 242, com sede no, Concelho 

de Loulé, doravante designado por “Associação”, neste acto representado pelo Sr. 

Prof. Rogério Inácio Teixeira, na qualidade de Presidente da Direcção, é acordado o 

seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira 

Objecto do Contrato 

O presente contrato tem por objectivo a definição dos apoios a conceder pela CML à 

Associação de Ciclismo do Algarve  para a realização dos eventos referidos à 

época velocipédica de 2014: -------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Segunda 

Forma de Apoio 

O apoio a proporcionar pela Câmara Municipal de Loulé (CML) à Associação de 

Ciclismo do Algarve , reveste-se da seguinte forma: ------------------------------------------ 

a. Comparticipação financeira; ---------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira  

Direitos e Obrigações das Partes 

1- Compete à CML acompanhar a execução financeira; --------------------------------- 

2- Compete à Associação de Ciclismo do Algarve  tomar as iniciativas 

necessárias ao cumprimento do objecto do presente contrato, 

nomeadamente: --------------------------------------------------------------------------------- 

a) Realizar os eventos nos exactos termos em que é proposto; ----------------------- 

b) Colocar uma placa/faixa informativa do apoio da C.M.L. ----------------------------- 

c) Elaborar relatório final dos eventos mencionados para além de outros factores 

resultados desportivos, meios envolvidos, divulgação obtida, custos; ------------ 

Cláusula Quarta 

Período de Vigência 
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O período de vigência do presente contrato de patrocínio desportivo é o da época 

velocipédica 2014. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quinta 

Responsabilidade pelos apoios concedidos 

1.  A CML na prossecução do presente contrato de patrocínio desportivo atribui 

uma comparticipação financeira de 9.000€ (nove mil euros); ----------------------- 

2. É da Associação de Ciclismo do Algarve a exclusiva responsabilidade da 

gestão e aplicação do apoio financeiro concedido; ------------------------------------- 

Cláusula Sexta 

Autorizações necessárias 

Competirá a Associação de Ciclismo do Algarve  a responsabilidade da obtenção 

de todas as autorizações e licenças necessárias para a realização dos eventos; ------ 

Cláusula Sétima 

Incumprimento 

O incumprimento por parte da Associação de Ciclismo do Algarve de obrigações 

assumidas no âmbito do presente contrato de patrocínio desportivo poderá dar 

origem à resolução do mesmo; ----------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava  

Disposições Finais 

Em tudo o não estabelecido no presente contrato de patrocínio desportivo, aplicar-

se-á o disposto na legislação em vigor. ------------------------------------------------------------ 

O primeiro e o segundo outorgantes aceitam o presente contrato com todas as suas 

cláusulas, pelo que assinaram em dois exemplares, ambos valendo como originais, 

sendo um exemplar para cada uma das partes.” ------------------------------------------------ 

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

Contrato Patrocínio Desportivo entre a Câmara Municipal de Loulé e a Associação 

de Ciclismo do Algarve, no montante de 9.000€ (nove mil euros), como forma de 

apoio à organização de eventos desportivos. ----------------------------------------------------- 

ISENÇÃO À ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DA TÔR (ASCT ) DO 
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PAGAMENTO DAS TAXAS DE LIGAÇÃO À REDE PÚBLI CA DE ÁGUA E 

ESGOTOS – Pelo Departamento de Educação e Desenvolv imento Sóciocultural 

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

“ A Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT) é uma IPSS com declaração de 

utilidade pública, publicada na III Série do DR de 14-05-93, e que desenvolve a sua 

atividade essencialmente na aldeia da Tôr, da União das freguesias de Querença, 

Tôr e Benafim. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta IPSS está na fase final da construção de um equipamento social que engloba 

um Lar de Idosos com capacidade para 71 utentes, tendo financiamento para a 

construção através do POPH (Programa Operacional do Potencial Humano) e da 

Câmara Municipal de Loulé. --------------------------------------------------------------------------- 

No momento atual da construção da obra, torna-se necessário proceder à ligação às 

redes de água e esgotos da rede pública, situação que implica o pagamento de uma 

verba próxima de cinco mil euros, montante que a Instituição não tem atualmente em 

fundos de tesouraria. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aquela ligação é fundamental para a obtenção da licença de utilização para efeitos 

de mobilização das verbas cativas na segurança social e devidas à Instituição no 

âmbito do financiamento do POPH. ----------------------------------------------------------------- 

Desta forma, nos termos do nº2 do artigo 21.º do Regulamento e Tabela de Taxas e 

Licenças da Câmara Municipal de Loulé, publicado na 2.ª Série do DR, de 9 de julho 

de 2013, proponho que a IPSS, Associação Social e Cultural da Tôr (ASCT), possa 

beneficiar da isenção do pagamento das taxas municipais relativas à ligação das 

suas redes internas às redes da rede pública de água e esgotos.” ------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar a isenção à Associação 

Social e Cultural da Tôr (ASCT) do pagamento das taxas de ligação à rede pública 

de água e esgotos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE PATRONO À ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE ALMA NCIL – Pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a seguir se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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“Considerando a proposta enviada pelo Director do Agrupamento de Escolas de 

Almancil Prof. Rui Filipe, aprovada por unanimidade no Conselho Geral do 

Agrupamento, em 21/11/2011, para a atribuição de um Patrono à EB n.º 2 de 

Almancil, na pessoa do Sr. Cónego Dr. Clementino de Brito Pinto; ------------------------- 

Considerando que o Dr. Clementino de Brito Pinto, figura eminente da freguesia de 

Almancil e que tanto se destacou enquanto aluno, e posteriormente, como professor 

e jornalista; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho que esta Câmara delibere sobre a atribuição de um Patrono à Escola 

Básica n.º 2 de Almancil na pessoa do Dr. Clementino de Brito Pinto, nos termos dos 

artigos 2.º, 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 387/90, de 10d e Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.” ---------------------------------------- 

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

Patrono à Escola Básica n.º 2 de Almancil, na pessoa do Sr. Cónego, Dr. Clementino 

de Brito Pinto, conforme proposta da Sr.ª Vereadora Ana Isabel Machado. -------------- 

ATRIBUIÇÃO DE PATRONO À ESCOLA BÁSICA DE VALE DE RÃ S – Pela 

Senhora Vereadora Dr.ª Ana Machado foi presente a proposta que a seguir se 

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

“Considerando a proposta enviada pelo Presidente da Comissão Administrativa 

provisória do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita, Prof. Jacinto 

Colaço, aprovada por unanimidade no Conselho Pedagógico do Agrupamento, em 

27/11/2013, para a atribuição de um Patrono à EB de Vale das Rãs na pessoa do 

professor Manuel Martins Alves; --------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o Professor Manuel Martins Alves, figura eminente do concelho 

de Loulé e que tanto se destacou enquanto professor, tendo desempenhado cargos 

ao nível das lideranças intermédias como de topo, destacando-se pela sua inteira 

dedicação, assim como, no campo associativo foi Presidente da Associação Cultural 

de Salir, entre outros cargos nesta colectividade, bem como o cargo de Vice-

Presidente na IPSS Grupo de Amigos de Salir; -------------------------------------------------- 

Proponho que esta Câmara delibere sobre a atribuição de um Patrono à Escola 
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Básica de Vale das Rãs, no pessoa do Professor Manuel Martins Alves, nos termos 

dos artigo 2.º, 3.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 387/90l de 10 de Dezembro, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 299/2007 de 22 de Agosto.” ---------------------------------------- 

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

Patrono à Escola Básica de Vale de Rãs na pessoa do Professor Manuel Martins 

Alves, conforme proposta da Sr.ª Vereadora Ana Isabel Machado. ------------------------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRAT AMENTO 

NO APARTAMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL DA TORRE D’ AIR ES – G.A.T.O. 

(AGRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES) – Pelo Senhor  Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica da utente não sofreu alterações e que 

a Sr.ª Cecília necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, permitindo um 

crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco euros), até ao final do ano corrente 

(Dezembro 2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, para tratamento da utente Cecília Maria dos Santos , no 

Apartamento de Reinserção Social da Torre D’ Aires.” ----------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco 

euros), até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao 

G.A.T.O. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRAT AMENTO 
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NO APARTAMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL DA TORRE D’ AIR ES – G.A.T.O. 

(AGRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES) – Pelo Senhor  Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. João Viegas necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, 

permitindo um crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um 

estilo de vida saudável: --------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco euros), até ao final do ano corrente 

(Dezembro 2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, para tratamento do utente Joao Manuel Pereira Viegas , no 

Apartamento de Reinserção Social da Torre D’ Aires.” ----------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco 

euros), até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao 

G.A.T.O. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRAT AMENTO 

NO APARTAMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL DA TORRE D’ AIR ES – G.A.T.O. 

(AGRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES) – Pelo Senhor  Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 
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Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. Aníbal necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, permitindo um 

crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco euros), até ao final do ano corrente 

(Dezembro 2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, para tratamento do utente Abílio Nascimento Costa , no 

Apartamento de Reinserção Social da Torre D’ Aires.” ----------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco 

euros), até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao 

G.A.T.O. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO 

NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO AZINHEIRO – Pelo Senho r Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica da utente não sofreu alterações e que 

a Sr.ª Ana Franco necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, 

permitindo um crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um 

estilo de vida saudável: --------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 

2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, para 

tratamento da utente Ana Filipa Castela Franco , na Comunidade Terapêutica do 
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Azinheiro.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), 

até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao G.A.T.O. 

(Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta apresentada pelo 

Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------------------------------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRAT AMENTO 

NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO AZINHEIRO – Pelo Senho r Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. Ricardo necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, permitindo um 

crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €180,00 (cento e oitenta euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 

2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, para 

tratamento do utente Ricardo Manuel Morais Serôdio , na Comunidade Terapêutica 

do Azinheiro”. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €180,00 (cento e oitenta euros), até ao 

final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao G.A.T.O. (Grupo 

de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta apresentada pelo Sr. 

Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ---------------------------------- 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA INTERNAMENTO NA COM UNIDADE 

TERAPÊUTICA HORTA NOVA DAS CARITAS DIOCESANAS DE BE JA – Pelo 
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Senhor Vereador João Martins foi presente a proposta que a seguir se transcreve:  

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas no que respeita ao encaminhamento de indivíduos 

toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, desintoxicação e recuperação em 

regime de internamento; -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que o Sr. João José Brito não apresenta condições económicas para 

fazer face ás despesas e encargos com o internamento; ------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 

2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de Beja, para internamento do 

utente João José Brito , na Comunidade Terapêutica Horta Nova.” ----------------------- 

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

subsídio mensal no valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano 

corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de Beja, 

nos termos da proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção 

Social e Voluntariado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA INTERNAMENTO NA COM UNIDADE 

TERAPÊUTICA HORTA NOVA DAS CARITAS DIOCESANAS DE ÉV ORA – Pelo 

Senhor Vereador João Martins foi presente a proposta que a seguir se transcreve:  

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas no que respeita ao encaminhamento de indivíduos 

toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, desintoxicação e recuperação em 

regime de internamento; -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. José Viegas  necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, 

permitindo um crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um 

estilo de vida saudável; --------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 
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2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de Évora, para internamento do 

utente José Joaquim Fernandes Viegas, em Comunidade Terapêutica.” ----------------- 

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

subsídio mensal no valor de €315,00 (trezentos e qu inze euros), até ao final do 

ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de 

Évora, nos termos da proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de 

Intervenção Social e Voluntariado. ------------------------------------------------------------------- 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO 

NA COMUNIDADE TERAPÊUTICA DO AZINHEIRO – Pelo Senho r Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. Rui necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, permitindo um 

crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 

2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a Toxicodependentes, para 

tratamento do utente Rui Cavaco Fernandes , na Comunidade Terapêutica do 

Azinheiro”. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), 

até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao G.A.T.O. 

(Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta apresentada pelo 

Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------------------------------ 

PRORROGAÇÃO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA TRAT AMENTO 
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NO APARTAMENTO DE REINSERÇÃO SOCIAL DA TORRE D’ AIR ES – G.A.T.O. 

(GRUPO DE AJUDA A TOXICODEPENDENTES) – Pelo Senhor Vereador João 

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

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas /Apartamentos de Reinserção Social no que respeita ao 

encaminhamento de indivíduos toxicodependentes/alcoólicos para tratamento, 

desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ---------------------------------- 

Considerando que a situação socioeconómica do utente não sofreu alterações e que 

o Sr. Américo necessita de continuar a trabalhar algumas dificuldades, permitindo um 

crescimento pessoal e social contínuo e o desenvolvimento de um estilo de vida 

saudável: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco euros), até ao final do ano corrente 

(Dezembro 2014), a pagar directamente ao G.A.T.o. - Grupo de Ajuda a 

Toxicodependentes, para tratamento do utente Américo Carlos de Almeida 

Simões , no Apartamento de reinserção Social da Torre D’ Aires”. -------------------------- 

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

atribuição de um subsídio mensal no valor de €235,00 (duzentos e trinta e cinco 

euros), até ao final do ano corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente ao 

G.A.T.O. (Grupo de Ajuda a Toxicodependentes), nos termos da proposta 

apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de Intervenção Social e Voluntariado. ------ 

COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA INTERNAMENTO NA COMUNIDAD E 

TERAPÊUTICA HORTA NOVA DAS CARITAS DIOCESANAS DE ÉV ORA – Pelo 

Senhor Vereador João Martins foi presente a proposta que a seguir se transcreve:  

“Considerando o apoio que a Autarquia tem vindo a prestar às Comunidades 

Terapêuticas no que respeita ao encaminhamento de indivíduos toxicodependentes 

para tratamento, desintoxicação e recuperação em regime de internamento; ----------- 

Considerando que a Sr.ª Luísa Fialho não apresenta condições económicas para 

fazer face às despesas e encargos com o internamento; ------------------------------------- 
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Considerando que a situação se enquadra nos requisitos previstos nas normas 

internas da Autarquia; ----------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho à Exm.ª Câmara que delibere de forma a conceder um subsídio mensal no 

valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano corrente (Dezembro 

2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de Évora, para internamento da 

utente Luísa Catarina Ribeiro Fialho , em Comunidade Terapêutica.” -------------------- 

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

subsídio mensal no valor de €315,00 (trezentos e quinze euros), até ao final do ano 

corrente (Dezembro de 2014), a pagar directamente às Caritas Diocesanas de 

Évora, nos termos da proposta apresentada pelo Sr. Vereador do Pelouro de 

Intervenção Social e Voluntariado. ------------------------------------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DA  EMPREITADA DE: 

BENEFICIAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPARAÇÃO E MELHORAMENTOS NAS 

ESCOLAS DO CONCELHO (2009) –  MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES 

– ALTE, AMEIXIAL, BENAFIM, BOLIQUEIME, QUERENÇA, SA LIR E TÔR”, 

ADJUDICADA A ALMARGEM D’ EL REI CONSTRUÇÕES, 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: 

“CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – TRABALHOS 

DE MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS DO CONCELHO (EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO 

SOCIAL E DESPORTO), ALMANCIL E QUARTEIRA”, ADJUDICA DA A A. M. 

BARRIGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. - Pelo Depart amento 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. -------------------------------------- 
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HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA  DA EMPREITADA DE: 

“CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (2013) – 

EXECUÇÃO DE PINTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E TRABALHO S DIVERSOS 

NO EDIFÍCIO DA ELECTRICIDADE E ANTIGAS OFICINAS LOC ALIZA DO NA 

TRAVESSA CHARLES BONNET EM LOULÉ”, ADJUDICADA A A.M . BARRIGA –  

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª. - Pelo Departamento d e 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, referente à empreitada indicada em epígrafe. ------------------------------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA  DA EMPREITADA DE: 

“ ESTABILICAÇÃO DE TALUDES NA E.M. 547 E E.M. 510”, A DJUDICADA A 

MANUEL ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA – CONSTRUÇÕES, S.A. - 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 PROVISÓRIA DA EMPREITA DA DE: 

“ AMPLIAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – ABASTECIMENTO À NAVE DAS MEA LHAS”, 

ADJUDICADA A CORTE & TERRA, TERRAPLANAGENS, 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 EMPRE ITADA DE: 

“ARRUAMENTOS EM QUARTEIRA –  CONSTRUÇÃO DE ROTUNDA NO 

CRUZAMENTO DA AVENIDA MOTA PINTO/ RUA 25 DE ABRIL”,  ADJUDICADA A 

JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDª. - Pelo Departame nto de Obras e 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

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 DEFINITIVA DA EMPRE ITADA DE: 

“CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNI CIPAIS – 

CAMINHO DOS CORCITOS (QUERENÇA)”, ADJUDICADA A JOSÉ  DE SOUSA 

BARRA & FILHOS, 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 VISTORI A PARA LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO, 

RELATIVA À EMPREITADA DE: “ EXECUÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTOS EM ALFARROBEIRA, ROCHA AMARELA, CALIÇOS, ES TEVAL, S. 

JOÃO DA VENDA, ALÉM E TROTO”, ADJUDICADA AO CONSÓRC IO: 

ABRANTINA, S.A./ TECNOVIA – SOCIEDADE DE EMPREITA DAS, S.A./ 

HIDRALGAR –  EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDª. E EDUARDO 

PINTO CONTREIRAS & FILHOS, 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 Vistoria 

para liberação de caução, referentes à empreitada indicada em epígrafe. --------------- 

HOMOLOGAÇÃO DO AUTO  DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: 

“CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – EDIFÍCIO 

ENG.º DUARTE PACHECO – LOULÉ –  INTERVENÇÃO NAS FACHADAS E 

COBERTURA”, ADJUDICADA A JOSÉ GUALBERTO DOS SANTOS BENEDITO - 

Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infraestrutu ras Municipais  foi 

presente informação sugerindo a homologação acima citada. ------------------------------- 
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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 DEFINITIVA DA EMPRE ITADA DE: 

“CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS – TRABALHOS 

DE MANUTENÇÃO EM EDIFÍCIOS DO CONCELHO (EDUCAÇÃO, H ABITAÇÃO 

SOCIAL E DESPORTO) – ALTE, AMEIXIAL, BENAFIM BOLIQU EIME, 

QUERENÇA, SALIR E TÔR”, ADJUDICADA A JOSÉ GUALBERTO  DOS SANTOS 

BENEDITO - Pelo Departamento de Obras e Gestão de I nfraestruturas 

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

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “REDES BT E IP –  AV.ª INFANTE DE 

SAGRES EM QUARTEIRA”, ADJUDICADA A CME –  CONSTRUÇÃO E 

MANUTENÇÃO ELECTROMECÂNICA, S.A. - Pelo Departament o 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, Presidente: o Sr. Eng.º André Deltell, 1.º Vogal efectivo: o Sr. Eng.º Sérgio 

Rego, 2.º Vogal efectivo: o Sr. Manuel Rodrigues Fernandes, 1.º Vogal suplente: o 

Sr. Arq.º Joaquim Farrajota, 2.º Vogal suplente: o 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: “COMPLEXO DE PISCINAS  COBERTAS DE 

QUARTEIRA”, ADJUDICADA A CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A . - Pelo 

Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais  foi presente 

informação sugerindo a nomeação acima citada. ----------------------------------------------- 
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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 Téc. António Rocheta, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. 

Eng.º António Cruz, o Sr. Arq.º Paulo Viegas, o Sr. Eng.º Sérgio Rego e o Sr. Eng.º 

Nelson Graça, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 

Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEI TOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇ ÃO DE 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (2008) – (PAVIMENTAÇ ÃO DE UM 

TROÇO DE CAMINHO EM CHARNECA DO MONTE SECO –  S. SEBASTIÃO / 

BOLIQUEIME)”, ADJUDICADA A RELVAS, NUNES E LUZ, 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 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 

Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “REFORÇO DE ILUMINAÇÃO  DO CAMPO DE 

RUGBY DE LOULÉ”, ADJUDICADA A ADMC, LDª. - Pelo Dep artamento 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, Presidente: o Sr. Eng.º André Deltell, 1.º Vogal efectivo: o Sr. Eng.º Sérgio 

Rego, 2.º Vogal efectivo: o Sr. Eng.º Manuel Rodrigues Fernandes, 1.º Vogal 

suplente: o Sr. Arq.º Joaquim Guerreiro, 2.º Vogal suplente: o Sr. Eng.º Pedro 

Guerreiro, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de 
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Infra-Estruturas Municipais. ---------------------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM QUARTE IRA - 

ARRUAMENTOS ADJACENTES À E.B. 1 DE QUARTEIRA (ABELH EIRA) – 1.ª 

FASE (ARRUAMENTOS N.º 5 E 11)”, ADJUDICADA A HIDRAL GAR – 

EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDª. - Pelo Departam ento 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. 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. ---------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “CONSERVAÇÃO E REPARA ÇÃO DE PARQUES 

DESPORTIVOS (2009) – RECUPERAÇÃO DA PIS TA SINTÉTICA DE 

QUARTEIRA”, ADJUDICADA A M. NASCIMENTO, 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 de Caução, referente à empreitada citada em 

epígrafe a Sr.ª Eng.ª Teresa Cavaco, o Sr. Eng.º Téc, António Rocheta, o Sr. Eng.º 

Pedro Guerreiro e como suplente o Sr. Arq.º Joaquim Farrajota, de acordo com a 

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. ------- 

EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE DE ÁGU AS DE 

ALFARROBEIRA: EXECUÇÃO DE SEPTROS”, ADJU DICADA A 

CONSTRUCTORA ABRANTINA, S.A. N OMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA 

EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO APRESENTADA , DE ACORDO COM O DISPOSTO NO 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

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 Valter Coelho e a Sr.ª Eng.ª 

Teresa Delfino, de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão 

de Infraestruturas Municipais. ------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM LOULÉ – COMPATIBILIZ AÇÃO DAS 

INFRA-ESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO DAS RUAS  DA BARBACÃ, 

MIGUEL BOMBARDA, DE PORTUGAL, DOM PAIO CORREIA, DO BOCAGE, DO 

MUNICÍPIO, 9 DE ABRIL, FERNANDES GUERREIRO, ATAÍDE DE OLIVEIRA E 

LARGO GAGO COUTINHO COM AS INFRA-ESTRUTURAS DA PRAÇ A DA 

REPÚBLICA / LARGO BERNARDO LOPES” . 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 Parcial de Cauções, 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 Infraestruturas Municipais. -------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “BENEFICIAÇÃO E REQUA LIFICAÇÃO DO LARGO 

BERNARDO LOPES E PRAÇA DA REPÚBLICA EM LOULÉ”. 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. --------------------------------------------------------- 
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A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 

vistoria para efeitos de Liberação Parcial de Cauções, 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 Infraestruturas Municipais. -------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “REDES DE ÁGUAS E DE ESGOTOS DOS BAR REIROS”, 

ADJUDICADA A JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDª. N OMEAÇÃO DE 

COMISSÃO DE VISTORIA PARA EFEITOS DE LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO APRES ENTADA, 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 Parcial de Cauções, 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 Infraestruturas Municipais. -------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “ARRUAMENTOS EM VÁRIOS AGLOME RADOS DO 

CONCELHO (2009): SOALHEIRA, PALMEIRAL E VARJOTA”, A DJUDICADA A 

JOSÉ DE SOUSA BARRA & 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 Parcial de Cauções, referente à empreitada citada 

em epígrafe o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e o Sr. 

Eng.º Wilson Viegas, de acordo com a informação do Departamento de Obras e 

Gestão de Infraestruturas Municipais. -------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 
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PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇ ÃO DE 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (2013) – E.N. 125-4 (ESTEVAL)”, 

ADJUDICADA A EDUARDO PINTO VIEGAS – CONSTRUÇÕES, LD ª. - 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 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: “BENEFICIAÇÃO DA VNC 5 20 (ALMANCIL –  

QUINTA DO LAGO)”, ADJUDICADA A JOSÉ DE SOUSA BARRA & FILHOS, LDª. 

- Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estr uturas 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 

Eduardo Santos, 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: “REPAVIMENTAÇÃO DA E.M . 524 – TROÇO 

ENTRE POMBAL E A RIBEIRA DA BENÉMOLA”, A DJUDICADA A EDUARDO 

PINTO VIEGAS - 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 Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º António Cruz e o Sr. Eng.º 

Eduardo Pacheco, de acordo com a informação do Departamento de Obras e 
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Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------------------------------------------------------------- 

NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIA PARA EF EITOS DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇ ÃO DE 

ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS – PAVIMENTAÇÃO DA VN C 231 ENTRE 

MARITENDA E BENFARRAS” - 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 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 

DEFINITIVA DA EMPREITADA DE: “AMPLIAÇÃO E REMO DELAÇÃO DA REDE 

DE ESGOTOS DE LOULÉ – PROLONGAMENTO DA CO NDUTA ELEVATÓRIA DO 

CANIL”, ADJUDICADA A HIDRALGAR –  EQUIPAMENTOS 

ELECTROMECÂNICOS, 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 Definitiva, referente à empreitada citada em 

epígrafe, o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Valter Coelho e o Assist. Téc. 

Sr. Aníbal Pereira, de acordo com a informação do Departamento de Obras e 

Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇ ÃO DE ESTRADAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS – REABILITAÇÃO DA ESTRUTUR A DO PAVIMENTO DA 

VNC 586”. 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 Infraestr uturas 

Municipais  foi presente informação sobre o assunto acima citada. ------------------------ 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, nomear para a comissão de 
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vistoria para efeitos de Liberação Parcial de Cauções, referente à empreitada citada 

em epígrafe o Sr. Eng.º Custódio Guerreiro, o Sr. Eng.º Eduardo Pacheco e o Sr. 

Eng.º Eduardo Santos, de acordo com a informação do Departamento de Obras e 

Gestão de Infraestruturas Municipais. -------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JU NTA DE FREGUESIA 

DE BOLIQUEIME, RELATIVA AOS PROTOCOLOS ESTABELECIDO S COM A C.M. 

DE LOULÉ, RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESC OLAS, DE 

ACORDO COM DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 153,70€ - 

Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estrut uras Municipais  foi 

presente informação sobre o assunto acima citado. -------------------------------------------- 

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

para a Freguesia de Boliqueime, no âmbito do Protocolo de 2013, estabelecido com 

a Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e Reparação de Escolas, para 

aquela Junta de Freguesia, mas só até ao valor remanescente, ou seja, no montante 

de 153,70€ (cento e cinquenta e três euros e setenta cêntimos), conforme 

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a 

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------ 

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE  FREGUESIA 

DE SALIR, RELATIVA AOS PROTOCOLOS ESTABELEC IDOS COM A C.M. DE 

LOULÉ, RELATIVO A CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE ESCOLA S, DE 

ACORDO COM DOCUMENTOS APRESENTADOS, NO MONTANTE DE 559,65€ - 

Pelo Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estrut uras Municipais  foi 

presente informação sobre o assunto acima citado. -------------------------------------------- 

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

para a Freguesia de Salir, no âmbito do Protocolo de 2013, estabelecido com a 

Câmara Municipal de Loulé, relativo a Conservação e Reparação de Escolas, para 

aquela Junta de Freguesia, no montante de 559,65€ (quinhentos e cinquenta e nove 

euros e sessenta e cinco cêntimos), conforme documentos apresentados por aquela 

Junta de Freguesia e de acordo com a informação do Departamento de Obras e 



 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ  

Código Postal 8104-001 

 
ACTA Nº 03 Fls.   __________                        
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 

Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------------------------------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE  FREGUESIA 

DE SALIR, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAMA RES PEITANTE A OBRAS 

COM A C.M.L. PARA 2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS AP RESENTADOS, 

NO MONTANTE DE 1.487,10€ - Pelo Departamento de Obr as 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 Freguesia de Salir, no âmbito do Contrato-programa relativo a Obras, 

estabelecido com esta Autarquia para o ano 2013, no valor de 1.476,10€, conforme 

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a 

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------ 

APROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VERBA PARA A JUNTA DE  FREGUESIA 

DE SALIR, RELATIVA AO CONTRATO PROGRAMA RES PEITANTE A OBRAS 

COM A C.M.L. PARA 2013, DE ACORDO COM DOCUMENTOS AP RESENTADOS, 

NO MONTANTE DE 2.461,08€ - Pelo Departamento de Obr as 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 Freguesia de Salir, no âmbito do Contrato-programa relativo a Obras, 

estabelecido com esta Autarquia para o ano 2013, no valor de 2.461,08€, conforme 

documentos apresentados por aquela Junta de Freguesia e de acordo com a 

informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas Municipais. ------ 

EMPREITADA DE: “REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À IGRA FE N.ª SR.ª PÉ 

DA CRUZ – QUERENÇA”, ADJUDICADA A A.M. BARRIGA –  ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, LDª. APROVAÇÃO DE PRORROGAÇÃO GRACIOSA DO PRAZO 

CONTRATUAL DA EMPREITADA ; APROVAÇÃO DO NOVO PLANO DE TRABALHOS , PLANO DE 

MÃOD E OBRA E PLANO DE EQUIPAMENTOS - 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 a prorrogação graciosa 

do prazo contratual da empreitada em 60 dias, bem como o respectivo plano de 
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trabalhos, plano de mão de obra e plano de equipamentos, passando a conclusão 

da obra a estar definida para 5 de Abril de 2014, de acordo com a informação do 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais. --------------------------- 

EMPREITADA DE: “CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRA DAS E 

CAMINHOS MUNICIPAIS (2013) REPARAÇÕES NA E.M. 524”.  SUBSTITUIÇÃO DAS 

RETENÇÕES EFECTUADAS POR SEGURO-CAUÇÃO - Pelo Departamento de Obras e 

Gestão de Infraestruturas Municipais  foi presente o assunto acima citado. ---------- 

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

retenções efectuadas, nos autos de pagamento dos trabalhos executados, pelo 

Seguro-Caução n.º 0080.10.004207, emitido pela AXA Portugal - Companhia de 

Seguros, S.A., no montante de 14.889,74€ (catorze mil, oitocentos e oitenta e nove 

euros e setenta e quatro cêntimos), referente à empreitada mencionada em epígrafe, 

de acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-

Estruturas Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------- 

EMPREITADA: “REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ÁR EA ENVOLVENTE À 

ESTAÇÃO NAS QUATRO ESTRADAS”. A PROVAÇÃO DE CORTE NA CIRCULAÇÃO 

RODOVIÁRIA NA E .N. 396-1 - Pelo Departamento de Obras e Gestão de 

Infraestruturas Municipais  foi presente o assunto acima citado. -------------------------- 

A Câmara deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar o corte na circulação 

rodoviária na E.N. 396-1 no troço compreendido entre a VNC 346 (acesso ao cerro 

de Cabeço de Câmara) e a antiga Passagem de Nível, a partir da 24 de Fevereiro e 

até 28 de Março de 2014, motivado pelos trabalhos da empreitada acima referida, de 

acordo com a informação do Departamento de Obras e Gestão de Infra-Estruturas 

Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Senhor Vereador Dr. Helder Martins  disse: Estamos aqui há 4 

meses e não recebemos resposta em relação ao espaço de serviço. Não temos 

ainda regulamento interno. Não sabemos quais os militantes do P.S. colocados nas 

infras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente  respondeu: A sala de reuniões será para o vossa trabalho; o 
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regulamento será proposto; há um único elemento do P.S. colocado numa empresa.  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Seguidamente houve a 2.ª intervenção do público 

presente ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Vitor Prado  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinta da Goncinha – a minha rua mudou de nome e não fomos informados que a 

rua tinha mudado de nome. --------------------------------------------------------------------------- 

Senhor Presidente : Vamos ver qual é a situação. ---------------------------------------------- 

BALANCETE  – Presente o Balancete de 11 de Fevereiro de 2014, que registava um 

saldo no montante de €10.672.401,63.------------------------------------------------------------- 

PAGAMENTOS  – A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados por 

despacho do Senhor Presidente que se encontram registados no livro respectivo de 

29 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2014, nos montantes de € 3.546.239,72. ----------- 

ENCERRAMENTO – Sendo 16h25 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. ------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


