
CAMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL 

REUNIAO ORDINARIA DE 03/02/2016 

ACTA NJ~ 3 

Presidiu a Senhora Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroal. 

Vereadores Daniel Antonio Nobre Padilha 
Inacio Joaquim Rosado Germano 
Joao lose Martins Nabais 
Manuel Jose Veladas Ramalho 

Secretariou a Reuniao Marta Cristina Simoes da Silva Patacao Rodrigues 

No Edificio Sede do Municipio de Alandroal, a Senhora Presidente da Camara Municipal, 
Mariana Rosa Gomes Chilra, declarou aberta a reuniao, eram 10.55 horas. -------------------------

PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

0 Senhor Vereador Nabais questionou sabre o funcionamento de um Gabinete de Apoio ao 

Empreendedorismo, cuja cria!;:ao data de 2015 quando veio a reuniao de camara um protocolo 

de colabora~~fo com uma associa~ao para instalar um gabinete de apoio as empresas e 

ca nd ida tu r as. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Presidente respondeu que realmente ele foi criado e que esteve la uma pessoa que 

ficaram de contratar durante algum tempo mas, apesar de varias pessoas ali se terem 

deslocado a pedir informa~oes, nunca se prestaram a apoiar ninguem. Pretendiam atender em 

horario que nao de expediente, nao houve colaborac;ao da parte deles, nao mostraram 

disponibilidade para cumprir o protocolo, nao contrataram a pessoa que se comprometerem a 
contratar e percebeu-se que o gabinete seria muito util mas nunca funcionou. ----------------------

Procedeu-se entao a aprovac;ao das seguintes actas: 

Acta n.2 21, de 12.11.2014 - Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------------

Acta n.2 22, de 24.11.2014 - Aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------

Acta n.2 5, de 04.03.2015 - Aprovada par maioria, com a absteoi;:ao do Senhor Vereador Joao 

Na bai s. ---------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Acta n.2 6, de 18.03.2015 -Aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------

Acta n.2 7, de 01.04.2015 -Aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------

Pela Senhora Presidente foi proposta uma alterac;ao a ordem do dia, com introdui;:ao de novos 

pontos ficando a mesma composta da seguinte forma;-----------------------------------------------------
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ORDEMDODIA 
1. lnformac;oes. 

2. Processos e Requerimentos Diversos. 

3. Ratlficac;ao da fixac;ao do valor a cobrar pela venda do livro "500 anos dos Forais 

Manuelinos". 

4. Atribuic;ao de vales de compras alimentares. 

5. Atribuic;ao de apoio a fixac;ao de residencia em habitac;~fo propria. 

6. Aprovac;ao de pagamentos da comparticipac;ao de 50% da medicac;ao no ambito do 

Cartao do Munfcipe ldoso. 

7. Aprovac;ao da comparticipac;ao na mensalidade da creche. 

8. Aprovac;ao do contrato de prestac;§o de servic;os - Parecer previo. 

9. Alterac;ao a Minuta do acordo com a Constrope - Contrato de empreitada da obra 

p u blica "Rea bil itac;ao e Am pl i ac;ao de ed ificio para Fore; as de Segura nc;a". 

10. Aprovac;ao do processo de delimitac;ao das areas de reabilitac;ao urbana das vilas de 

Alandroal, Terena e Juromenha. 

11. Processo de obras n.Q 87 /08 - EDIFIC. 

12. Processo de obras n.Q 6/15 - EDIFIC. 

13. Processo de Obras n.Q 5/15 - EDIFIC. 

14. Ratificac;ao orc;amental. 

INFORMAtOES 

A Senhora Presidente informou que no dia 22 ocorreu a abertura da exposic;ao dos forais 

manuelinos em Evora, no Museu Distrital, e que fica ra ate dia 29 de fevereiro e no dia 25 

esteve com o Senhor Vereador Inacio Germano numa reuniao com a equipa das Aguas de 

Lisboa e Vale do Tejo que veio pedir elementos com vista a prepararem trabalho para a 

verticalizacao do sistema em baixa. A Camara forneceu todos os elementos lembrando que 

nao esta em causa ainda qualquer decisao sabre a entrega do sistema baixa, com o qual a 

Camara nao concord a.---------------------------------------------------------------------------------------------

No dia 28 esteve presente numa reuniao com o Diretor do Centro de Saude par causa da 

avalia~ao de dois postos medicos que terao que ser recuperados - Orvalhos e Pias e tambem 

para saber da disponibilidade do Centro de Saude para apolar com enfermeiros as aulas de 
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ginastica dos idosos da Escola Popular. Com esse objetivo tambem se contactaram as JPSS para 

acompanharem e fazerem rastreios antes de cada aula.----------------------------------------------------

No dia 29 esteve em Evora numa visita a EMBRAER juntamente com os presidentes das 

camaras do distrito para apresentat;ao de varios projetos para 0 desenvolvimento da 

EMBRAER e de outras empresas que se virao a associar, na perspetiva da cria~ao de emprego 

em todo o distrito. Falou-se na falta de profissionais de engenharia, engenharia informatica e 

matematica. A tarde esteve na apresenta~ao dos CLOS do Alandroal. Esteve presente o 

Diretora da Seguran~a Social, representantes das IPSS e dos parceiros sociais do concelho com 

interven~ao nos CLOS e ficaram a conhecer-se as propostas de trabalho de acordo com a 

candid at u ra a presenta d a e ja no te rre no.----------------------------------------------------------------------

No dia 30 teve lugar a tradicional matan~a do porco em Casas Novas de Mares c;:om o objetivo 

de se ma nte r viva est a tra d it;ao. -----------------------------------------------------------------------------------

Para terminar, quis a Senhora Presidente informar que esteve numa reuniao na CIMAC com o 

Sr. Secretario de Estado do Ambiente para que os municfpios se pronunciassem sobre a 

questao da agrega~ao e os sistemas de agua em cada municipio. Fez-se a apresenta~ao do 

hist6rico, as dificuldades, entre outros. Houve varias opinioes sobretudo quanto a 
verticaliza~ao e entrega dos sistemas em baixa mas nenhum dos presentes concordou ·que 

qualquer munidpio seja obrigado a manter-se num sistema onde nao quer estar. o Sr. 

Secretario de Estado adiantou que compreendia a posicao dos munidpios, concretamente o 

caso do Alandroal, e que em termos de opiniao pessoal tambem nao concorda que se seja 

obrigado a permanecer num sistema que nao se deseja. Relembrou ainda a Senhora 

Presidente que ainda ontem surgiu a noticia de que o Ministerio do Ambiente esta a preparar 

a reversao da agrega~ao das aguas e que havera tambem uma proposta do PEV, que sera 

apreciada na Assembleia da Republica, sobre a clarificacao da decisao de que a agua nao pode 

ser privatizada. Por tudo isto, segundo a Senhora Presidente, parece que se dao passos em 

frente em dire~ao ao que a camara e o executivo sempre defendeu e que as pressoes que 

exerceram s u rtira m a I gum et e ito. --------- ----------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Daniel Padilha informou que esteve na matanca do porco e que a Camara 

organizou um passeio de BTT em Montejuntos com o apoio da Junta de Freguesia de Capelins.-

Z. PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS. 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o pedido da Associacao Cultural e 
Desportiva da Mina do Bugalho para apoio para a cedencia de equipamento.------------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

est e pe dido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o pedido da Associacaa dos Bombeiros 

Volunt~rios de Alandroal de 250 sacos alusivos ao munidpio para entrega no Passeio TT.---------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimldade ratificar o 

pedido da Associacao dos Bombeiros Voluntarios de Alandroal de 250 sacos alusivos ao 

municfpio para entrega no Passeio TT.-------------------------------------------------------------·------~-----

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o pedido do Motorklub de Alandroal para 

cria cao de ca rta l es. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------

Pondera doe analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade ratificar o 
pedido do Motorklub de Alandroal para cria~ao de cartazes.- -------------------------------

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao o pedido de cedencia da praca de touros 

de Santiago Maior par parte do Grupo de Forcadas da Moita e nao a do Alandroal coma vem 

ref e rid o no p e d id o. --------------------------·------------------------------------------------------------------------

Ponderado e analisada o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade ratificar o 
pedido de cedencia da pra~a de touros de Santiago Maior por parte do Grupo de Forcados da 

Mo it a . ------------------------ ------------------------------------------------ -------------------------------------------

Pela Senhora Presidente foram presentes a esta reuniao os pedidos de pagamento de faturas 

de agua em prestac;oes de Marcfrio Grilo, Ilda Rosado, Jose Manuel Rosado, Francisco Rocha e 

Gertrud es E nca rnado. ------ -----------------------------------------------------------------------------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimldade aprovar 

OS pedidos de pagamento de faturas de agua em prestac;oes de Marcfrio Grilo, Ilda Rosado, 

Jose Manuel Rosado, Francisco Rocha e Gertrudes Encarnado.--------------------------------------------

3. RATIFICAtAO DA FIXA~O DO VALOR A COBRAR PELA VENDA DO LIVRO "500 ANOS DOS 

FORAIS MANUEUNOS" 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.e 10 da Presidente, datada de 

22 de janeiro e q ue se transcreve de seguida.-------------------------------------------·-------------------

PROPOSTA N.B 10 - GP/2016 

Gabinete da Presidente 

Fixm;iio do valor a cobrar pe/a venda do livro "500 Anos dos Forais Manuelinos" 

Mariana Rosa Gomes Chilro, Presidente do Camara Municipal de Alandroal, no uso dos 

prerrogativas e dos competencias que me siio atribufdas, e considerondo que: 
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- No ambito das comemorafoes dos 500 anos do Forais Manuefinos no concelho de Alandroal, 

o Municfpio mandou efetuar a edi<;ao de 370 exemplares de um livro com os tres forais do 

concelho, denominado "500 Anos dos Fora is Manuel inos"; 

- E do conhecimento da autarquia que existe um interesse enorme por parte de particulares, no 

aquisifiio de a/guns exemplares; 

- A adesoo do municf pio ao FAM obrigo a que a venda dos livros reflita o custo despendido com 

os mesmos pelo que, proponho ao orgao executivo que aprove a venda de coda exemplar, pelo 

prefo de 13,00€, com IVA inclufdo a taxa de 6%. 

A proxima reuniifo de camara para ratificaftio. 

Esclareceu a Senhora Presidente que este documento veio para ratifica~ao porque houve 

necessidade de vender o livro ja durante a exposic;ao dos forais e tinha que ser fixado este 
v a Io r. -------------------------------------------------_ ---------______ ----_____________________ ______________ ------------_ 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos pela CDU e pelo PS e a abstenc;ao do eleito pelo DITA, aprovar a fixa~ao do 

valor a cobrar pela vend a do livro "500 a nos dos Fora is Manuelinos" .-----------------------------------

4. ATRIBUltAO DE VALES DE COMPRAS ALIMENT ARES 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta do Gabinete de Ai;ao Social, 
datada de 15 de janeiro e que em seguida se transcreve.-------------------------------- ------------------

PROPOSTA 

Assunta: Atrlbuifiio de "Vales de compras alimentares" 

Exma. Presidente da Camara Municipal de Alandroa/ 

Considerando que: 

0 Municfpio de Alandroal aprovou e fez publicar em 27 de outubro de 2011 o Regulamento de 
lnterventiio Social a Estratos Socials Desfavorecidos no Concelho de Alandroal o qua/ foi objeto 
de alteraffio em 26 de fevereiro de 2013. 

O citado Regulamento foi criado por efeito da crise econ6mica e financelra que se fazia sentir 
no concelho. Todavia, passados mais de 3 anos, o concelho de alandroa/ continua mergulhado 
numa crise que leva a/guns agregados familiares a viver em condifoes muito precarias e 
indignas da condifao humana. 
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Pese embora o pr6prio Munidpio se encontre tambem ele com muitas dificuldades financeiras, 

niio pode nem deve, atentas as suas atribui~oes em materia de a~iio social, deixar de apoiar os 
municipes que se encontrem em situa~ao de carencia econ6mica e de exclusao social. 

Considero -se nesta altura imperioso atribuir com rigor os apoios previstos no Regulamento, 
refor~ando -os para aqueles que mais precisam. 

De acordo com o estabelecido do Art.9 312 no numero 2 do referido Regulamento, abrange os 
seguintes apolos: 

- Atribui~iio de "Vales de Compras Alimentores", para aquisi~iia de came, peixe, fruta, 
legumes, leite, pao, azeite e ovos, nos termos seguintes: 

a) Rendimento per capita inferior a 100,00 € - vale de 50,00 €mes; 

b) Rendimento per capita inferior a 150,00 € - vale de 35,00 €mes; 

c) Rendimento per capita inferior a 200,00 € - vale de 25,00 €mes; 

O Sector de A~oo Social e Saude propoe: 

De acordo com as candidaturas apresentadas e ap6s analise dos respetivos processos 
verificamos que as mesmos reunem os requisitos previstos no regulamento, pelo que o Sector 
de A~ao Social e Saude propoe a atribui~iio de vales de compras alimentares aos seguintes 
munfcipes: 

b) Rendimento per capita inferior o 150,00 € - Apoio vale de 35,00 €mes; 

Antonio Jose Batista Fernandes 

Jose Joiio Cardoso Alves 

Maria Joiio Fernandes Capucho 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

atribuii;ao de vales de compras alimentares a Antonio Jose Batista Fernandes, Jose Joao 

Cardoso Alves e Maria Joi!lo Fernandes Capucho no valor de 35€ mensais.----------------- -----------

5. ATRIBUlc;Ao DE APOIO A FIXA~O DE RESIDENCIA EM HABITAc;.Ao PROPRIA 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta do Gabinete de Act;ao Social, 

datada de 29 de janeiro e que se anexa a presente a eta.----------------------------------·----------
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Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

atribui~ao de apoio a fixa~ao de residencia em habita~ao pr6pria a Bruno Ricardo Chilrito Pais 

no valor de 500€. ---- --------------------------------------------------------------------------------------------------

6. APROVAcAO DE PAGAMENTOS DA COMPARTICIPA(:AO DE 50% DA MEDICAcAO NO 

AMBITO DO CARTAO DO MUN(CIPE IDOSO 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta Gabinete de Ac~ao Social, 

datada de 29 de janeiro e que se transcreve de seguida. A listagem relativa aos nome dos 

munf cipes em questao encontra-se anexa a presente acta------------------------------------------------

PROPOSTA 

Assunto: CARTAO DO MUN{C/PE IDOSO - PAGAMENTOS DA COMPARTICIPA<;AO DE 50% DA 

MEDICA<;AO 

Exma. Presidente da Camara Municipal de Alandroal 

De acordo com o Regulamento do Cartiio do Municipe Jdoso, estao em condi~oes de ser 

reembolsados os beneficiarios que constam das listagens que se anexam. 

0 somat6rio dos montantes a pagar aos idosos constantes na listagem perfaz um total de 6 

864,87€. 

o Sector de A~ao Social e saude propoe: 

Que a Camara Municipal, de acordo com as competencias elencadas, delibere o pagamento 

aos Munfcipes constantes na listogem no valor total de 6 864,87 €. 

Ponderado e analisado o assunto o Executlvo Mun1ctpal deliberou por unanlmfdade aprovar o 

pagamento da cornparticipac;ao de 50% da medicac;ao no ambito do cartao do municipe idoso, 

sem a participac;ao da Senhora Presidente e dos Senhores Vereadores no caso de familiares 

se us.-------------------------------------------------------------------------- ---------- ---------- ---------------------

7. APROVA~AO DA COMPARTICIPAt.AO NA MENSALIDAOE DA CRECHE 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta Gabinete de Aq:ao Social, 

datada de 29 de janeiro e que se transcreve de seguida.----------------------------------------------------

PROPOSTA 
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Assunta: COMPARTICIPAr;A.o NA MENSAl/DADE DE CRECHE 

Exma. Presidente da Camara Municipal de Alandroal 

Considerando que: 

A Camara Municipal de Alandroal desenvolveu o Progroma "Alandroal ConVida" com 

vista a inverter a tendencia demografica negativa registada nas ultimas decadas. 

O referido Programa, publicado na Serie II do Diorio da Republico de dia 1 de Marfo de 

2013, preve a comparticipafOO no mensalidade de creche. Esta comparticipat;ao traduz-se num 

apoio financeiro mensal, atribufdo diretamente as familias residentes que tenham crianfas a 

frequentar a resposta social de creche com sede no concelho de Alandroal. 

De acordo com o estabelecido no nfl 2 do Art. Q, 89 do referido Regulamento, a 

percentagem da comparticipafiio mensa/ e definida consoante o escalao de atribuifiiO do 

Abono de Familia a Crianfas a Jovens, conforme ilustra o quadro seguinte: 

Esca/ao Comparticipa~ao % 

1fl 75% 

2fl 50% 

3g 25% 

4!! 15% 

5!! 10% 

Este apoio e concedido mensalmente mediante a apresentafoo do recibo comprovotivo 

do pagamento da Creche no setor de A~oo Social e Saude. 

o Setor de A~ao Social e Soude propoe que: 

Se proceda ao pagamento da comparticipa~iio da mensalidade de creche referente aos 

meses compreendidos entre Janeiro de 2016 a Ju/ho de 2016 (final do ano letivo). 
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De acordo com as candidaturas apresentadas ao Setor de A~iio social e saude estiio em 

condi~oes de ser pagas as comparticipa~oes da mensalidade de creche oo seguinte 

encarregado de educa~ao: 

Encarregado de Educafao Escaliio do Abono de Familia Valor mensal da 

Comparticipafiio 

Barbara Sofia Mendes Rocha 2g 67,53€ 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

comparticipa~ao na mensalidade da creche a Barbara Sofia Mendes Rocha.-------------------------

8. APROVA~O DO CONTRATO DE PRESTAcAO DE SERVl~OS- PARECER PREVIO 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.!! 9 da Presidente, datada de 

20 de janeiro e que em seguida se transcreve.--------------------------------------------------------------

PROPOSTA Ng 9- P/2016 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERV/,05 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL DE AJUSTE DfRETO CONDUCENTE A CELEBRA,AO 

DE CONTRATO DE PRESTA<;AO DE SERVl,OS, MODALfDADE DE AVENCA, COM PATRICIA SOFIA 

CLARA GARCIA, PARA MINISTRACAO DE AULAS DE NATACAO E HIDROGINASTICA 

Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroaf, no uso das 

competencias que me estao atribufdas, nomeadamente as elencadas no Regime Juridico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, e considerando que: 

1 • Por se encontrar em situa~iio de rotura financeira, e tendo por esse facto sido obrigada a 

recorrer ao FAM, a autarquia est6 impedida de proceder a abertura de procedimentos 

concursais com vista a constitui~ao de relafoes juridicos de emprego publico por tempo 

indeterminado, determinado ou determinavel, para carreira geraf ou especial e carreiras que 

ainda nao tenham sido objeto de extin~ao, de revisoo ou de decisiio de subsistencia, destinados 

a candidatos que nao possuam uma rela~ao juridica de emprego publico por tempo 

indeterminado previamente constituida (n.2 1 do artigo 65.2 da Lei n.g 82-8/2014, de 31 de 

Dezembro}; 
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2- As Piscinas Municipais siio um comp/exo desportivo de referencia para o Concelho, modemo 

e com qualidade, oferece condifoes ideais para o desenvolvimento de programas recreativos ·e 

de manutehfao, capazes de incentivar a pratfca regular da natafaD, contribuindo deste modo, 

para a promofiio da qualidade de vida dos munfcipes; 

4- A camara municipal pretende dar aos seus munfcipes a oportunidade de utilizarem um 

equipamento que existe para satisfazer as necessidades das populafoes, dento das 

possibilidades financeiras da outarquia, pelo que e sua intenfiio, celebrar um contrato de 

prestOfDO de serVifOS, com a tecnica PA TRICIA SOFIA CLARA GARCIA, residente em LARGO DES. 

BRAZ, S/N, MINA DO BUGALHO, 7250-053 Sao Braz dos Matos, pelo valor global de 6.000,00€ 

(seis mil euros) acrescido de /VA a taxa legal em vigor, para a realizafao de servifos para 

ministrafao de 579 horas de au/as de hidroginastica e nataffio a crian~as e adultos, pelo 

perfodo de 1 ano {365 dias); 

5- Estamos ejetivamente perante a prestafao de trabalho niio subordinado, nao se mostrando 

co mo ta/ conveniente o recurso a qua/quer modalidade de re/a~iio jurf di ca de emprego; 

6- 0 procedimento que se pretende adotar para a formafiio do contrato e o ajuste direto nos 

termos do disposto na al. a) do n9 1 do art!? 169 e alfneo a) do n9 1 do art9 209 e dos artigos 

1129!! a 1279, todos do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto- Lei n9 18/2008, 

de 29 de Janeiro; 

7- Nos termos do disposto no art9 739 da Lei 82-8/2014, de 31 de Dezembro os contratos de 

aquisir;ao de servir;os, estao sujeitos a emissao de parecer previo vinculativo do 6rgfio executivo 

e na medida em que se verificam os requisitos previstos nos alfneas a) a c) do n9 5 do art9 73!1 

da Lein!! 82-8/2014, de 31 de Dezembro; 

PROPONHO QUE 0 EXECUTIVO 

- Emita parecer favoravel, para os efeitos previstos no n.9 4 do art.!! 739 da Lei n9 82-B/2014 de 

31 de dezembro, a celebrar;ao dos referidos servifos, cujo objeto consiste na prestar;ao de 

servir;os para ministrafao de 579 horas de au/as de hidroginastica e notafiio a crianfas e 

odultos. 

- De/ibere celebrar contrato de prestor;ao de servir;os, o qua/ devera ter a durar;ao de 12 meses 

{365 dias), podendo ser denunciado par escrito, com a antecedencia de 60 dias, par qualquer 

das partes, e sem obrigar;iio de indemnizar; 

a) Dellbere que o pre~o base seja de 6.000,00€ (seis mil euros), acrescido de /VA a taxa 

legal em vigor, devenda o pagamento ser feito mensalmente, ap6s apresentafao de fatura; 

b) Delibere a ador;iio dos legais procedimentos e atos administrativos indispensaveis a 
execufiio do deliberar;iio, atento, designadamente, o C6digo dos Contratos Pub/icos, aprovado 
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pefo Decreto-Lei nil 18/2008, de 29 de Janeiro, relativamente ao procedimento de ajuste direto 

para aquisi~iio de servi~os ate ao limite do valor proposto; 

Explicou a Senhora Presidente que este parecer previo se refere a professora de natai;ao e 

hidroginastica que tern que continuar a assegurar as aulas . O valor total e de 6.000,00€ pelo 

prazo de 1 ano. Ela esta a dar d iariamente duas aulas e nalguns assegura quatro.----------------

Ponderado e analisado o assunto o Executive Municipal deliberou por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos pela CDU e pelo PS e a absten~ao do eleito pelo DITA, aprovar o parecer 

previo relativo ao contrato de presta~ao de servi~os com Patricia Sofia Clara Garcia.---------------

9. ALTERAc;AO A MINUTA DO ACORDO COM A CONSTROPE - CONTRATO DE EMPREITADA DA 

OBRA PUBLICA "REABILITA(;AO E AMPLIACAO DE EDIFlCIO PARA FOR~S DE SEGURAN(;A" 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a proposta n.2 6 da Presidente, datada de 

19 de ja nei ro e q ue se tra nscreve de segu id a.------------------------------------------------------------------

Proposta n.9 6- P/201.6 

Mariana Rosa Gomes Chilra, Presidente da Camara Municipal de Alandroal, no uso dos 

competencias elencados no Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.R 

75/20131 de 12 de Setembro, e conslderando: 

Considerando: 

1. o contrato de empreitado do obra pub/ica denominado de "Reabilitafoo e amplia~oo 

do Ediffcio para For~os de Seguran~a", outorgado em 17 de Junho de 2013; 

2. A realizafao de uma reuniiio conjunto, ce/ebrada entre a entidade adjudicataria e o 
Municfpio de AlandroaJ; 

3. O interesse publico da obra em questao; 

Em conclusao, 

Proponho que o Executivo Municipal delibere a seguinte proposta: 

Que seja ratijicada a presente «minuta de acordo» que agora se junta a presente proposta, a 

qua/ concretiza o seguinte: 

MINUTA 
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ACTA N.2 3 

ACORDO - CONTRA TO DE EMPREIT ADA DA OBRA 
PUBLICA "REABILITACAO E AMPLIACAO DO EDIFiCIO 
PARA FORCAS DE SEGURANCA" 

---- Aos __ dias do mes de Janeiro de dois mil e dezasseis, no Gabinete do Presidente da 
Camara Municipal e Edificio Sede do Municipio de Alandroal, entre: -------------------------------------

--- PRIME/RO: MUNICiPIO DE ALANDROAL, entidade equiparada a pessoa coletiva titular do cartao de 
identifica~ao numero 506 772 527, representado pe/a Senhora Ora. Mariana Rosa Gomes Chilra, 
residente na Avenida Antonia Luciana, n. 0 11, em Redondo, 7170 - 101 REDONDO, na qualidade de 
Presidente da Camara Municipal, que outorga no uso dos poderes que /he sao conferidos pa/a alinea O 
do n. 0 2 do artigo 68. 0 da Lei n. 0 169199, de 18 de setembro, doravante designado por Primeiro 
Outorgante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- E, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- SEGUNDO: CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUqAO, S.A., com sede na 
Quinta da Chandeirinha, 6250-909 BELMONTE, titular do cartao de identificaqao de pessoa coletiva 
numero 502 828 110, matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial de Belmonte e titular do Alvara 
de Constru<;ao n!}mero 29015, neste ato representada pefo senhor Manuel Alfredo Ribeiro dos Santos, 
com poderes para o ato, doravante designado por Segundo Outorgante. ----------~---------------------------

E considerando: 

1. 0 estabelecido no CCP e atestada a situaqao de mora no cumprimento do contrato, por desvio no 
cumprimento do piano de trabalhos aprovado, que, consequentemente iria determinar a nao conclusiio da 
obra ate a data prevista e a verificac;ao dos requisifos previstos no n° 1 do artigo 403. 0 do CCP, conforme 
notificaqao expedida atraves do Of'. n° 90 77 de 0311212015; ........................................................... .. 

2. Na sequencia daque/a notificaqao, a entidade adjudicataria so/icitou um pedido de marcaqao 
urgente de reuniao com o Municipio, no sentido de ultrapassar em definitivo as questoes 
pendentes de forma a permitir o retomar dos trabalhos; ........................................................... . 

3. Da reuniao enfre as partes, ocorrida em 1711212015, ficou o compromisso, por parte do 
empreiteiro, de cumprimento rigoroso de um piano de trabalhos ajustado aos trabafhos em falta e 
a prorrogar;ao de prazo a fixar no presente acordo; .................................................................. . 

4. A resolur;ao do contrato nao e a sofugao adequada para que a obra seja concluida no mais 
curio espar;o de tempo; ........................................ .. ............................................ .................. .. 
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REUNIAO ORDINARIA DE 03/02/2016 

ACTA N.2 3 

5. A norma que determina a apficaqao da sanqao contratua/, referida no mencionado n. 0 1 do 
artigo 403. 0 do CCP, nao veda ao dono da obra a possibilidade de, acautelado o interesse 
publico, autorizar a conclusao da obra fora do prazo contratual sem aplicaqao de sanqao 
contratua/; ................................................................................................................. .. 

6. E do interesse do Dono da Obra que a conclusao desta empreitada se faqa com a maior 
brevidade possivel, reconhecendo-se tambem que as duvidas residentes no projeto e que deram 
origem aos trabalhos a mais e de suprimento de erros e omissoes, acabaram por afetar o 
desenvolvimento normal e reduzir o rendimento dos trabafhos; .......................................... ., .. 

7. Nao se anteve aumento dos encargos ou outros prejuizos para o Municipio resultantes do facto 
da obra nao ficar concluida no prazo previsto, ou seja, ate ao dia 0510112016; .......................... . 

8. A conc/usao da empreitada ap6s o termino do prazo contratual nao dara ao empreiteiro o 
direito de beneficiar de qualquer acrescimo no valor da revisao de pregos, reclamar ou obter 
quaisquer valor ou direito na dilaqao do prazo de execuqao; .... ........................... ..... ........... . 

Pelo que, e acordado e reduzido a escrito o presente acordo que se rege pe/as clausulas 

seguintes: 

Primeira 

1 - Por factos e circunstancias ocorridos durante o decurso do prazo de empreitada e melhor 
identificados nos considerando anteriores, as partes decidem proceder a prolongaqao do prazo 
de execugao dos trabalhos por um periodo de 7 meses. 
2 - As parles consideram fixar o prazo de 7 meses de pro/ongaqifo, em virtude do pedido de 
prorrogagao de seis meses formulado pelo Segundo Outorgante conjugado com o periodo que 
mediou entre o respetivo pedido e a assinatura do presente acordo. 
3 - As parles acordam ainda que a conclusao da empreitada apos o termino do prazo contratual 
nao dara ao empreiteiro o direito de beneficiar de qualquer acrescimo no valor da revisao de 
preqos, reclamar ou obter quaisquer valor ou direito na dila<;ao do prazo de execuqao. 

Segunda 

1 - 0 prazo de 7 meses supra referido, inicia-se no dia 6 de Janeiro de 2016. 

2 - Nao serao admitidos quaisquer outros desvios de prazo, com excepgao dos que legalmente 
possam ocorrer. 

3 -A prolongaqao acordada tem as seguintes condiqoes: 
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REUNIAO ORDINARIA DE 03/02/2016 

ACTA NJ? 3 

a) lnexistencia de acrescimos financeiros no valor da empreitada contratado, para aiem dos que 
decorram da execu9ao de trabafhos a mais, e bem assim, dos que resuftem da apficaqao da 
alinea c) do presente numero; 

b) Nova calendarizaqao dos trabafhos a executar, a qua/ devera incluir um piano de trabalhos 
ajustado aos trabalhos em fa/ta e ao prazo agora fixado, o qua/ devera ser apresentado pelo 
Segundo Outorgante no prazo maximo de 3 dias uteis, ap6s a assinatura do presente acordo; 

c) Revisao de preqos, calcu/ada com base no contrato de empreitada celebrado, e bem assim, 
no cronograma financeiro apresentado ao concurso, e subsidiariamente, com o previsto no 
Decreto-Lei n. 0 612004, de 6 de Janeiro de 2004. 

Terceira 

No demais nao previsto, ap/ica-se o c/ausulado constante do contrato de empreitada da obra 
pub/ica supra identificada, datado de 19 de Abril de 2013 e o disposto no C6digo dos Contratos 
Publicos, aprovado pelo DecretoMLei n°1812008, de 29 de janeiro. ------------------------------------

FE/TO E ASSINADO, em dupficado, na data e local mencionados em proemio, pefos 
outorgantes, ficando cada parle com um exemplar de ;gual valor e efeito. ········-····~-~-~·-········ 

A Senhora Presidente lembrou que esta minuta do acordo relativo ao contrato de empreitada 

do posto da GNR tinha sido aprovada na reuniao de 20.01.2016 masque tinha um pormenor 

que precisa de altera~ao, nomeadamente no 12 considerando onde se diz "atestada a situa~iio 
de incumprimento" ... devera substituir-se por "atestada a situa~ao de mora no cumprimento". 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

altera~ao a minuta do acordo com a Constrope - Contrato de empreitada da obra publica 

"Reabilita~ao e Amplia~ao de edificio para For~as de Seguran~a" .----------------------------------------

10. APROVAc;AO DO PROCESSO DE DEUMITAc;AO DAS AREAS DE REABILITA~AO URBANA 

DAS VILAS DE ALANDROAL, TERENA E JUROMENHA. 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a informa~ao n.!! 28 da Divisao de 

Desenvolvimento e Urbanismo-Urbanismo e Ordenamento do Territ6rio, datada de 2 de 

f everei ro e q ue em segu ida se tra nscreve. ----------------------------------------------------------------------

INFORMA~AO: 28/DDU_ UOT/16 de 2 de fevereiro de 2016 
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REUNIAO ORDINARIA DE 03/02/2016 

ACTA N.~ 3 

ASS UNTO: Processo de delimitar;<io dos areas de reabilita~ao urbana nas vi/as de 

Alandroaf, Terena e Juromenha 

Considerandos: 

a) De acordo com o artigo 5.g da Lei 32/2012, de 14 de agosto, 11/ncumbe ao Estado, as 

Regioes Aut6nomas e as autarquias focais assegurar, no quadro do presente decreto-lei e dos 

demais regimes juridicos aplicaveis, a promor;iio das medidas necesscirias a reabilitaffio de 

areas urbanas que de/a carer;am"; 

b) A reabilitar;iio urbana e promovida pelos municfpios, em areas de reabilitar;iio urbona, 

ap6s a aprovar;iio da delimitar;fio do area de reabilitar;ao urbana e da aprovar;iio da operar;ao 

de reabilitar;iio urbana a desenvofver nas areas delimitadas; 

c) As areas de reabifitar;ao urbana incidem sobre espor;os urbanos que, em virtude da 

insuficiencia, degrador;ao ou obsolescencia dos edificios, dos infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos ou dos espar;os urbanos e verdes de utilizar;iio coletiva, justifiquem uma 

intervenr;iio integroda (vide aru~ 12 n. 9 1 do citado diploma legal); 

d) 0 procedimento de delimitar;ao dos areas de reabilitafiiD urbana carece previamente 

da deliberafoo da necessidade de promover a Reabilitar;iio Urbana atraves do aprovafiiO do 

delimitafiio de uma Area de ReabilitOfOO Urbana e da respetiva Operafao de Reabi/itar;iio 

Urbana; 

e) A/em desso deliberafao e ainda necessario definir que a aprovafiio da delimitafi:io de 

Area de Reabilitar;iio Urbana tenha /ugar em momenta anterior a aprovaftio da respetiva 

Operafiio de Reabilitaffio Urbana; 

f) Import a ainda, com caracter previo a de/iberaffio de aprovafOO da delimitafiiD da 

ARU, decidir se o respetivo projeto de delimitafiio sera elaborado pelo Municfpio ou por uma 

empresa do setor empresarial local, estabelecendo previamente os respetivos objetivos, 

conforme o disposto no artigo 13.!! n.1? 3 da Lei 32/2012, de 14 de ogosto ja referida; 

g) Por deliberafiiO tomada pe/o executivo municipal em 09/12/2015, sob proposta da Sr.!! 

Presidente da Camara Municipal n.g 30-P/2015, foi aprovado a necessidade de elabora9iio de 

Areas de Reabilitar;ao Urbana e do Plano de Regenerafao Urbana, sendo este entendido como 

estrategicos para o conce/ho; 

h) Foi ainda aprovado parecer favoravel a contratar;ao da empresa MTD-Engenharia, com 

o objetivo de elaborafao de Areas de Reabilitafiio Urbana e do Plano de Regenerafiio Urbana 

do Municipio de Alandrool; 
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ACTAN.2 3 

i) Apresentada a proposta pela empresa referida na alfnea anterior pretende-se a 

de/iberafaO sobre tres areas de reabilitafiio urbana distintas com a fundamento~iio que 

sustenta a necessidade de cada uma de/as conforme consta do documento em anexo. 

j) Assim, s.m.o., e atentos os considerandos supra, 

PROPOE-SE 

Que o executivo de/ibere, na prossecuflio das atribui{:oes previstas no artigo 23. en. e 2 alfnea n) 

do Lei ne 75/2013 de 12 de setembro e de acordo com o previsto no artigo 32.9 do mesmo 

diploma, 

1. Aprovar a elabora{:OO dos projetos tendentes a aprOVOfQO da detimitOfGO dos Areas de 

ReabilitofOO Urbana de Alandroal, Terena e Juromenha; 

2. Aprovar que a aprova~ao do delimita~lio de Area de Reabilitafiio Urbana tenha lugar 

em momenta anterior a oprovafiio da respetiva Operafiio de Reabilitaffio Urbana; 

3. Aprovar os projetos de defimita{:iio de Areas de Reabilitafiio Urbana elaborados pe/a 

MTD- Engenharia, Lda. em anexo, nomeadamente: 

• Area de Reabilitafoo Urbana do Nuc/eo Consolidado da Vila do Alandroal 

• Area de Reabilitafoo Urbana do Centro Hist6rico da Vila de Terena 

• Area de Reabilita~ao Urbana da Vila de Juromenha 

A Senhora Presidente explicou que antes do dia 19 de fevereiro terao que estar aprovadas em 

reuniao de camara e na Assembleia Municipal as ARU. lnformou ainda que tinha-se iniciado 

este trabalho para o Alandroal ha algum tempo atras mas numa reuniao com a CCDR 

percebeu-se que seria necessario faze-lo tambem para Terena e Juromenha. Sem as ARU 

aprovadas nao se podera apresentar o piano de a~ao que e unico e engloba as tres areas de 

reabilita~ao. No Alandroal trata-se de toda a zona hist6rica, o centro da vila e depois tern duas 

zonas que sao uma tentativa de incluir os projetos de renova<;ao da rede de aguas e rede de 

esgotos (Rua das Eiras do Ravasco e entrada da vila junta ao Centro de Saude). Trata-se de 

uma ARU alargada e nao restrita. Em Terena {zona alta que integra as ruas, castelo e igreja 

matriz do centro hist6rico) e Juromenha fez-se de forma semelhante ea area abrangida ea 

zona hist6rica, mais antiga. No caso de Terena e Juromenha as ARU correspondem aos pianos 

que ja tinham sido aprovados para estas duas localidades.-------------------------------------------------

Continuou a Senhora Presidente por afirmar que a importancia desta questao e enorme 

porque os proprietarios dos predios identificados vao precisar, no caso de pretenderem 
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ACTA N.2 3 

realizar obras, de identificar o predio como estando incluido na zona de reabilita!;ao; fazendo 

emprestimo os bancos precisarao desta informa~ao dai a relevancia deste doc:umento, tanto 

para projetos da Camara como projetos de proprietarios privados.-------------------------------------

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

processo de delimita!;ao das areas de reabilita~ao urbana das vilas de Alandroal, Terena e 

J u r omen ha . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. PROCESSO DE OBRAS N.!! 87 /08 - EDIFIC 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a informa~ao n.2 14 da Divisao de 

Desenvolvimento e Urbanismo, Urbanismo e Ordenamento do Territ6rio, datada de 18 de 

j a nei ro e q ue em segu ida se tra nscreve. ------·----------------------------------------------------------------

NJ! lnf.14/DDU_UOT/16- nunoProc. N.Q 87/08- EDIFJC Req.Q N.Q 3/16 

Requerente: SERRA LOBO - GESTAO E SERVl<;OS, LDA. 

Local: HERDADE DO FORD DO ESPANHOL - SEIXO - SANTIAGO MA/OR 

Pretensao: JUN<;AO DE ELEMENTOS 

INFORMA~AO 

Decorrido o prazo para pronuncia do interessado em sede de audiencia previa, considera-se 

extemporemeo o requerimento n.!? 003/16, de 06/01/2016, propondo-se decJarar a caducidade 

da licenra nos termos da affnea d} do n.f! 3 do artigo 71.!! do RJUE (Regime Jurfdico do 

Urbanizarao e da Edifica~ao). 

Atendendo ao n.Q 5 do citado artigo 71J~, devera o assunto ser remetido a pr6xima sessao de 

camara para a competente delibera~ao. 

Uma vez ocorrida a caducidade, a mesma tera que ser renovada nos termos do artigo 72. !? do 

RJUE. 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

decla ra~ao de caducidade ao Processo de Obras n.!? 87 /08 - EDIFIC. ------------------------------------
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12. PROCESSO DE OBRAS N.2 6/15- EDIFIC 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a informa~ao n.Q 18 da Divisao de 

Desenvolvimento e Urbanismo, Urbanismo e Ordenamento do Territ6rio, datada de 21 de 

ja ne i ro e q ue em segu id a se tra nscreve. -----------------------------------------------------------------------

NJ! Inf. 18/DDU_UOT/16 - m6nica Proc. NJ! 6/15 - EDIFIC Req.g N.g 8/16 

Requerente: ANTONIO JOAO MENDES GALHETAS 

local: RUA DAS CASAS NOVAS - TERENA - TERENA (SAO PEDRO} 

Pretensao: ENTREGA DAS ESPECIALIDADES 

INFORMA~O 

0 requerente vem proceder a entrega dos projetos de especialidades previstos na Portaria 

113/2015, de 22 de abril, aplicaveis ao presente caso. 

Foram entregues os seguintes termos de responsabilidade dos projetos de especialidades: 

• Projeto de Estabilidade; 

• Projeto de Rede de Aguas e Esgotos; 

• Projeto de Rede de Aguas Pfuviais; 

• Projeto de Arranjos exteriores 

Foi solicitado a isen~ao das seguintes especialidades: 

• tsenfiio de Projeto de Gas - 11 
... e construfao anterior a entrada em vigor da legisla}ao 

relativa ao gas natural"; 

• /senpfo de Projeto de /TED - " ... nunca teve projeto RITA, nem possui instala~oes de 

telefone" 

• Fatura EDP, como comprovativo da existencia da infraestrutura; 

Assim, salvo melhor opiniiio, no que se re/ere as especialidades entregues, considera-se que as 

mesmas estiio em condi~oes de merecer parecer favoravel, deixando a responsabi/idade dos 

tecnicos os pedidos de isenfiio solicitados. 
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Com base na alinea f} do nB 1 do artigo 1249 do novo CPA. (Codigo do Procedimento 

Administrativo), propoe-se dispensar a audiencia dos interessados, prevista no artigo 121B do 

mesma norma legal, uma vez que os efementos constantes no procedimento conduziram a 
uma decisao favoravel. 

Propoe-se remeter o processo a sessiio de camara para a competente defibera~ao (artigo 26.B 

do RJUE - Regime Juridico da Urbaniza~ao e da Edifica900). 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

projeto de especialidades relativo ao Processo de Obras n.2 06/15 - EDIFIC.--------------------------

13. PROCESSO DE OBRAS N.~ 5/15 - EDIFIC 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a informa~ao n.2 27 da Divisao de 

Desenvolvimento e Urbanismo, Urbanismo e Ordenamento do Territ6rio, datada de 2 de 

f eve rei ro e q ue em segu ida se t ran screve. ----------------------------------------------------------------------

NJ! Inf 27/DDU_UOT/16-m6nica Proc. N. P 5/15 - EDIFIC Req. P N. P 30/16 

Requerente: NELSON LUZ-ASSISTENCIA TECNfCA DE COMPRESSORES, LDA 

local: ZONA INDUSTRIAL DE ALANDROAL, LOTE 14 - Unifio das freguesios de Alandroa/ (N!! Sro 
da Conceiffio), S. Bras dos Matos (Mina do Bugalho) e Juromenha (NY Srfl do Loreto) 

Pretensao: ENTREGA DE ESPEC/Al/DADES 

INFORMACAO 

O requerente vem proceder a entrega dos projetos de especialidades previstos na Portaria 

113/2015, de 22 de abril. 

Foram entregues os seguintes projetos de especialidades: 

• Projeto de Estabifidade; 

• Projeto de Rede de Aguas e Esgotos; 

• Projeto de Rede de Aguas Pluviais; 

• Projeto Acustico. 

• Projeto de Arranjos exteriores 

• /TED 
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Foi solicitado a isenriio da apresentafCio dos seguintes projetos de especialidades: 

• Jsenfiio de Projeto de Gas - " ... destina a atividade industrial, na qua/ niio se preve a 

utiliza~iio de gas, solicito a V.ExJ2., nos termos do nJl3 do artigo 1J! do Dec-Lei n.!2 521/99 de 10 

de Dezembro, a isenfiiO da apresentafiiO do projeto de rede de gas ... " 

• Jsen~iio de Comportamento Termico - " ... visto niio se enquadrar no art)? 2!2 (Jf..mbito de 

aplicafiiO) do Decreto-lei n.2 80/2008 de 4 de Abril, tratando-se da construriio de uma unidade 

industrial sem finalidades habitacionais" 

Assim, salvo melhor opiniiio, no que se refere as especiafidades entregues, considera-se que as 

mesmas estiio em condi~oes de merecer parecer favoravef, deixando a responsabilidade dos 

tecnicos os pedidos de isen~ao solicitados. 

Com base na allnea f) do n!? 1 do artigo 124!2 do novo CPA. {C6digo do Procedimento 

Administrativo}, propoe-se dispensar a audiencia dos interessados, prevista no artigo 1212 da 

mesma norma legal, uma vez que os elementos constantes no procedimento conduziram a 

uma decisao favoravef. 

Propoe-se remeter o processo a sessiio de camara para a competente delibera~ao (artigo 26.!2 

do RJUE - Regime Jurfdico da Urbanizafao e da Edifica~ao). 

Ponderado e analisado o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

projeto de especialidades referente ao Processo de Obras n.!~ 5/15 - EDIFIC.-------------------------

14. RATIFICACAO ORCJ\MENTAL 

Pela Senhora Presidente foi presente a esta reuniao a informa~ao n.g 4 da Contabilidade, 

datada de 29 de janeiro e que em seguida se transcreve.--------------------------------------------------

INFORMA(;AO: 4 

ASSUNTO: ALTERAf;AO OR(;AMENTAL 

Tendo em conta os compromissos assumidos pe/a Senhora Presidente, e querendo honrar os 

mesmos, informa-se que para o efeito dever-se-6 proceder a uma altera~ao or~amental, 

podendo V. Ex.9 usar da competencia a que sere/ere o n.2 3 do artigo 68g da lei n.f! 169/99 de 

18 de Setembro, com a finalidade de dotar a organica A102 econ6mica 020214 (estudos, 

parceres, projetos e consultodoria} com 19.000,00 €, a orgfmica· A2 econ6mica 06020101 
(impastos e taxas pagos pela autarquia) com 3.000,00 €, ANULANDO na organica A3 

econ6mica 020220 (Outros Traba/hos Especializados} em 22.000,00 €. 
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Ponderado e analisado o assunto o Executive Municipal deliberou por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos pela CDU e as abstern;oes dos eleitos pelo DITA e pelo PS, ratificar a altera~ao 

oq;a men ta I.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVA~O EM MINUTA 

A presente acta ficou lavrada, Iida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final desta 

reuniao, nos termos e para os efeitos previstos nos n2s 3 e 4, do artigo 922, do Regime Jurfdico 

das Competencias e Funcionamento dos 6rgaos dos Municipios e das Freguesias, aprovado 

pela Lein!! 169/99, de 18 de Setembro, na redac~ao da Lein!! 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ------

E nada mais havendo a apreciar, ponderar ou deliberar, o Senhor Presidente da Camara 

Municipal deu por encerrada esta reuniao. Eram 12,00horas. -------------------------------------------

E eu, Marta Cristina Simoes da Silva Patacao Rodrigues, designada para o efeito, lavrei, Ii e vou 

su bscrever a p rese nte a eta. ---------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Camara Municipal, 

Marlana Rosa Gomes Chilra 

~aela G,~"° ~~re: $-;\:2q fJt:~ 
\ Marta Cristina Simoes da Silva Patacao Rodrigues 
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· V~!ora,Pagar. 
..... 

.. :N~. Cam·o ~ome :~!! .~e ~0.1,1.~'.:. ~ariei~p.._2016:: 

37 Jose Joaquim Carrilho Boleto 117917885 

100 Maria Ines Cacaruc;:o 118366564 11,43 ( 

104 Maria Gertrudes VermeJha 135425867 28,88 € 

113 Deodata Maria Gomes 105531596 143,57 € 

143 Isabel Maria Calisto 145979407 87,92 € 

146 Ines de Jesus Balicha 110667379 38,30 € 

224 Manuel Ant6nio Manageiro 137532415 2,16 € 

242 Antonia Maria Calisto 119170957 35,81 € 

273 lnacia Padilha Balixa 178977225 18,20 € 

275 Ermelinda Marques Chilrito 117590835 79,41 € 

348 catarfna Maria dos Santos 119171279 69,62 € 

375 Antonio Joaquim Chi Ira 111576601 

426 Umbelina Rosa de Jesus 131228978 70,44{ 

544 Emilia da Silva Grilo 161818331 33,34€ 

573 Ines Mariana Padilha 137480458 

606 Jose Ant6nio Mendes 128422416 23,86{ 

697 Gloria Mendes Pateiro Freire 102240523 

777 Manuel dos Ramos Proen~a 102242160 55,41 { 

851 Maria Francisca Ramalho 119171627 

878 Catarina Maria Sozinho 138876703 

881 Maria dos Remedios Pisco Germano 117591033 78,56€ 

920 Manuel Jose Cotovia 100260209 

922 Jose Pedro Balixa 118674684 26,76 € 

923 Inacio Jose Pereirinha 109371798 

924 Francisca da Silva Caeiro 131253930 41,61 € 

926 Maria Ines 153461268 28,32 € 

927 Jose Antonio Silva Costa 125975147 20,97 € 

928 Maria gertrudes Rebola 174974396 

929 Inacio Neves Serrano 102239975 

931 Catarina Pedro da Silva 131253913 11,73 € 

932 Camila Ant6nia Nobre 146739094 145,92 € 

933 Maria Rosa Bico Pais 194707008 24,28 € 

934 Manuel Inacio Vitorino 125975333 213,25 € 

935 Maria Fernandes Pires 134447387 22,24€ 
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936 Maria Candida Victorino Carvalhal de Pina 158455487 21,99 € 

939 Maria Catarina da Silva Marquito 103972021 52,66 € 

941 Eugenia Maria da Silva 137532440 

943 Joao Manuel Roques 118674749 72,61 € 

948 Francisca Godinho e Rocha 118674803 

951 Francisca Maria Balixa 107959437 24,11 € 

967 Francisca Maria dos Remedios Balixa 118366157 62,52 € 

970 Catarina Maria Roques 142886637 1,68 € 

971 Marcelina Maria Angelica 156916100 25,22 € 

1001 Maria Joaquina Gago 118674161 156,60 € 

1010 Francisco Pedro Jacinto 102226164 

1013 Maria Julia Gomes Serrano 146540832 
,: ·, .. ··. 
·T· ,.;i023'.:_ .. :'.,,: Jose Joaquim Marano * 119171376 144,99€ 

1024 Genoveva Francisca Gomes 119171984 174,48€ 

1052 Francisca Maria Ramalho 121410811 

1053 Maria Germana da Costa 120606739 3,89€ 

1054 Antonia de Jesus Conchinha 143469452 

1055 Joaquim Roques Ramalho 134229991 10,18 € 

1057 Francisco Jose Balixa 118674315 

1058 Maria Angelica Grazina 141630060 81,60 € 

1062 Casemira Saturninho 195442490 

1061 Jose Caeiro Bexiga 116793724 103,00€ 

1066 Moises Bexiga Moreira 116708352 24,63€ 

2.272,15 € 

* Solicita pagamento em numenirio 
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.J~r. •.. car;tao· .. . .. .. . N.~m.e .. . N.~ ~El (io_n.'tt.i.~~il1~~ · Ja~.~.ir9 ... 2Q16 ... 
13 Florentina Maria Leitao 154135 674 86,39 € 

48 Francisco Ant6nio Rodrigues 126 391 602 183,78 € 

49 Maria Antonia Zorreta Grilo 164 789 790 91,06 € 

70 Casemilda Maria Calisto 121410820 41,34 € 

76 Joao Francisco Silva Moreira 142 134 821 19,07 € 

78 Maria Gertrudes Eusebia 118 674 960 77,58 { 

116 Miguel Inacio Codices 140 546650 38,56 € 

117 Maria lnacia Roque Alfaiate 125 974 728 45,24€ 

118 Manuel Joao Nobre 161 889 603 39,83€ 

119 Umbelina Maria Martins 155 326 023 18,12 { 

120 licinia Rosa Bexiga 145992110 

122 Joaquina Ramalho Calisto 118 674 455 71,20 € 

126 Bento Garcia Serrano 141629819 13,55 { 

127 Marta Gertrudes Fialho 196 793 041 46,70€ 

128 Vicencia lnacia Rosado Rocha 131 228 951 

129 Jose Pinto Jaleca 128 422 742 

175 Josefa Gertrudes Calisto 150 135 890 81,22 { 

176 Maria Gertrudes Calisto Bexiga 151287678 102,22 € 

179 lnacia Alfaiate Cardoso 131 254 022 78,96 { 

180 Jose Miguel da Silva 111 411 602 117,71 { 

202 Manuel Francisco Cebola 128 911 247 38,53 € 

203 Maria Batista Rodrigues 174 796 358 65,17 { 

210 Ana Maria Clara 134 447 360 

211 Eufrasia Maria Leitao 138 708 045 

258 Ana Catarina Fortes 102 240 540 

270 Manuel Jose Ramalho Mamede 162 n1 ss1 38,27 { 

301 Domingas Marla Conchinha 125 349 661 74,66 € 

302 Manuel Joaquim Rodrigues 116 794 259 14,21 € 

314 Catarina lnacia Rosado Caeiro 141 629 800 

402 Francisca Maria Calixto Rosado 117 590 991 70,76 € 

403 Antonio Martins Pisco 108188 701 41,48€ 

421 Francisco Vitorino Inacio Montalto 102 243 328 18,82 € 

422 Catarina Rosa Rocha Rosado 102 243 310 75,18€ 

443 lnacia Rosa Cacaru(;:o Rocha 141 629 843 95,52 € 
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444 Joaquim Jose Pereira Rocha 141 629835 144,00€ 

446 Leontina de Jesus Rocha Cavacas 128 280 492 193,55 € 

447 Joaquim Ant6nio Delgado Alfaiate 128 280 506 25,42 € 

455 Ines Rodrigues Batista Delgado 145 977 862 43,34 ( 

456 Francisco Rocha Godinho 107 903 261 60,10 € 

457 Joaquina Germana Amaro 145 992 136 15,95 € 

461 Maria Albertina dos Santos 130 183 440 

506 Ilda Maria Padilha 133 546 535 61,54 € 

527 Maria Ant6nia Conchinha Roque 125 349 327 91,26 € 

528 Francisco Jorge Chilrito 125 349 343 51,30 € 

542 Manuel Bento dos Santos Rodrigues 163 414 920 70,45 € 

543 Helena Maria Zorreta 153 490 950 

547 Joana Maria Padilha 150 135 858 62,25 € 

551 lnacia Catarina Mancha 153 461 225 84,01 € 

552 Daniel Cardoso Bexiga 102 240 124 74,27 € 

561 Gertrudes Maria Calisto Rosado Pisco 138153167 13,35 € 

565 Elia Cristina Cidade 125 349 300 

575 Diamantina Antonia Delgado 153 197 927 69,58 € 

609 Alice Maria Helena 117 591114 137,01 € 

626 lnacia Ramalho Calisto 110 667 204 40,33 ( 

687 Ines Maria Figueiras 150426607 6,24€ 

688 Jose Vicente dos Reis 112 473 962 19,17 € 

712 Jose Inacio Galindro 109 346 980 265,09 € 

714 Miguel Jose Clareu Andreso 146 723 520 48,75€ 

725 Palmira Ant6nia Neves Carvalho 134 447 352 60,51€ 

726 Ant6nio Alfaiate Figueira 143 711 741 8,75€ 

780 Dionisio Ramalho Rodrigues Fortes 109 347 242 80,39€ 

797 Joaquina Marla Rosado Rocha 108 287 661 

805 Jose Elias da Sliva Moreira 104 802 430 39,68 € 

806 Alice da Concei9~0 Figueira 104 802 421 3,41€ 

830 Joaquina Isabel Gata Fortes 118 674 285 9,43€ 

831 Alcina Cldades Zacarias 118 366 149 7,26 € 

844 Maria Gertrudes Rodrigues 125 974 795 85,72 € 

845 Manuel Joaquim Cacaru(:o 105 531 545 17,52 € 

860 Florinda Pereira Rocha 153 704 810 43,88 € 

861 Maria Gertrudes Pisco Germano 117 591 009 

881 Maria dos Remedios Pisco Germano 117 591033 
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887 Gertrudes Maria Narcisa 141227 72.9 

914 Maria Clareu Andrezo 137 480 695 

953 Joaquim Jose Rodrigues 150 063 768 68,22 { 

954 Maria Concha Rodrigues 150063 750 46,90 € 

959 Maria Catarina Zorreta Catronga 137 480 938 23,29 ( 

984 Deolinda Maria Chilrito 199 719 420 

995 Jose Joaquim Ramalho Mamede 116 793 848 190,21 € 

996 Francisco Rocha Grilo 123 403 715 188,88 € 

1002 Gertrudes Florinda Amaro Roques * 150135 408 82,00 € 

1027 Inacio Grilo Caeiro dos Santos 113 771 720 221,82 € 

1028 Maria de Jesus Batista dos Santos 143 469428 61,19 € 

4.501,15 € 

* -Solicita pagamento em numerario 
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156 Vicencia Maria Valerio Roma 129575674 26,08€ 

517 Caetana Rosa Ribeiro 121946452 48,32 € 

729 Bernardino Joaquim Clemente Leitao 102226121 17,17 € 

91,57 € 
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