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CÂMARA  MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 2/2009 
da reunião ordinária de 20 de Janeiro de 2009 

 

PRESIDÊNCIA:- Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio. ------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Doutora Judite Gil 

Gonçalves Neves, Doutor Joaquim Gago Mendoza e Doutora Marlene de Sousa Guerreiro. ---  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:-----------------------------------------------------------------------------  

-------- Doutora Judite Gil Gonçalves Neves, ausente do município para prestação de 

assistência a familiar. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. -----------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------  

-------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. ----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------  

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número onze, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de um milhão, setecentos e 

sessenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos dos quais 

um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e trinta e dois euros e oitenta e quatro 

cêntimos em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, mil seiscentos e 

vinte e sete euros e cinquenta e oito cêntimos em numerário e catorze euros em cheques, estes 

dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. -------------------------------------------------------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

reunião para cumprimento do número cinco do artigo octogésimo quarto da Lei número cento 

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual usou da palavra o seguinte 

munícipe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor António José Guerreiro Leonardo e esposa, residentes na cidade de Faro, 

disseram que estavam presentes na reunião para esclarecerem que os ónus indicados na sua 

anterior carta de trinta de Dezembro do ano findo ficarão sem efeito, face à resposta que a 

mesma mereceu.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Acrescentou que tinha pedido as cantoneiras e outros elementos da construção uma 

vez que para ele têm um valor muito significativo a nível emocional, dado que foi a residência 

dos seus avós. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente declarou que não seria possível ceder este tipo de materiais, uma 

vez que os mesmos foram factor valorativo aquando da avaliação ao prédio. ---------------------  

-------- Em seguida o mesmo indivíduo perguntou qual a capacidade de construção no prédio 

que lhe virá a pertencer, quando for feita a escritura da permuta. -----------------------------------  

-------- O Senhor Presidente referiu que lhe será enviado ofício a indicar o que poderá 

construir no local, face aos documentos de gestão urbanística para a zona onde está inserido. -  

-------- O Senhor Presidente perguntou quando é que se poderá efectuar a escritura de 

permuta, no caso do executivo municipal dar autorização a este negócio. -------------------------  

-------- O Senhor António José Guerreiro Leonardo respondeu que irá procurar um local para 

onde possa transferir os pertences móveis que estão dentro do edifício e quando resolver este 

assunto, deslocar-se-á ao edifício dos Paços do Município para se combinar a data da 

escritura. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número 

cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro: -------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente pediu autorização para serem analisados os seguintes processos 

no decorrer da presente reunião que não foram agendados atempadamente:-----------------------  

-------- Permuta de prédios na Vila de S. Brás de Alportel;-------------------------------------------  

-------- Protocolo a celebrar com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia para garantia de tarefeiras no Agrupamento Vertical 

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

-------- Facturação Electrónica e Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território;-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Normas de Funcionamento do IX Concurso de Desfile de Carnaval; ----------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a discussão destes 

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

-------- O Vereador, Senhor Doutor Joaquim Gago Mendoza perguntou se o Senhor Presidente 

tem conhecimento da situação da Pousada de S. Brás. ------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente disse que falou com o Doutor Luís Patrão, Director Geral do 

Turismo de Portugal, que o informou que as Pousadas vão encerrar para remodelação e que 

no início de Abril serão reabertas. -----------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador, Senhor Doutor Joaquim Gago Mendoza disse que o talho “Dourado” está 

encerrado. Perguntou os motivos de tal situação. ------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente disse que o assunto está a ser dirimido em sede de execução 

fiscal. Os actuais exploradores do Talho do Mercado Municipal que o Vereador, Senhor 

Doutor Mendoza, fez referência, primeiro deixaram de pagar a renda mensal e posteriormente 

fecharam o local sem que até à data tenham informado a Câmara Municipal.---------------------  

-------- O Senhor Presidente acrescentou que em breve o assunto terá de ser solucionado, pois 

o Mercado Municipal entrará em obras e aquele espaço terá de ser reabilitado de harmonia 

com o projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador, Senhor Doutor Joaquim Gago Mendoza perguntou se há algum relatório 

sobre a utilização do Espaço Internet. -------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente declarou que tem funcionado muito bem. O Vereador, Senhor 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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Doutor Joaquim Gago Mendoza, disse que lhe têm chegado queixas afirmando que o espaço 

só é utilizado para jogos, pois não há software adequado para outro tipo de funções. ------------  

-------- O Senhor Presidente respondeu que efectivamente o software é o comum, não 

havendo software mais sofisticado. ----------------------------------------------------------------------  

-------- Informou ainda que no próximo mês vão ser disponibilizadas turmas aos seniores para 

utilização.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA DOIS MIL E NOVE:- Foi presente 

uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio, 

relativa à primeira alteração orçamental para dois mil e nove, que a seguir se transcreve:-------  

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

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

-------- Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos na Administração 

Autárquica, no tocante a despesas correntes. ----------------------------------------------------------  

-------- Investimento em instalações de serviços e aquisição de terrenos do domínio público 

no Departamento Técnico Municipal; -------------------------------------------------------------------  

-------- Investimento em edifícios, em instalações desportivas e recreativas e em equipamento 

informático na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento no tocante 

às despesas de capital.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de cinquenta e dois mil e duzentos euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais; ---------  

-------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas:”------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto oito, 

ponto, três, ponto um, ponto, cinco das notas sobre o processo orçamental e respectiva 

execução, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei número cinquenta e quatro, traço A, de 

vinte e dois de Fevereiro, primeira alteração orçamental conforme consta do mapa anexo, 

bem como a correspondente alteração às Grandes Opções do Plano.”----------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de alteração ao 

orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano e Plano Plurianual de 

Investimentos para dois mil e oito, remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua 

implementação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

TRANSFERÊNCIA PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. 

BRÁS DE ALPORTEL:- O Senhor Presidente leu, em voz alta, a presente informação 

prestada pela Senhora Vereadora, Doutora Judite Gil Gonçalves Neves: --------------------------  

-------- “Dispõe o artigo sétimo do Decreto-Lei número cento e quarenta e quatro, barra, dois 

mil e oito, de vinte e oito de Julho, novas Atribuições de Competências das Autarquias 

Locais, que são transferidas para os municípios as atribuições ao nível da implementação de 

PROPOSTAS 
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medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, fornecimento de refeições escolares e 

seguros escolares. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Sendo pois competência dos órgãos municipais a atribuição de valores que promovam 

boas condições de aprendizagem e funcionamento das actividades do Primeiro Ciclo e 

Ensino Pré-escolar, vimos propor que sejam transferidos para o Agrupamento Vertical de 

Escolas de S. Brás de Alportel, os valores abaixo mencionados para fazer face às diferentes 

despesas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Auxílios Económicos a alunos carenciados, o valor de duzentos e cinco euros, sendo 

que cem euros para o Primeiro Ciclo e cento e cinco euros para o Pré-escolar. -----------------  

-------- Carnaval, o valor dois mil e cem euros, para participação no desfile escolar do 

município, cujo tema é a Interculturalidade (setecentos alunos por três euros). ------------------  

-------- Consumos correntes, o valor de mil novecentos e dez euros relativos ao segundo 

período escolar para aplicação nas AEC e Prolongamento de horário do Pré-escolar.” -------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a presente proposta, 

devendo a Secção Municipal da Contabilidade efectuar as seguintes transferências ao 

Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel:--------------------------------------------  

-------- Auxílios económicos a alunos carenciados – duzentos e cinco euros; ---------------------  

-------- Despesas de Carnaval – dois mil e cem euros; ------------------------------------------------  

-------- Consumos correntes – mil, novecentos e dez euros. ------------------------------------------  

-------- PERMUTA DE PRÉDIOS URBANOS:- O Senhor Presidente leu a seguinte 

proposta:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Um - Tendo em consideração que se torna necessária a aquisição do prédio urbano 

inscrito na matriz predial sob o número vinte e descrito na Conservatória do Registo Predial 

de S. Brás de Alportel sob o número trezentos e noventa, barra, cento e setenta mil, 

setecentos e oitenta e cinco a fim de se desenvolver o Plano Pormenor do Terminal 

Rodoviário;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois - Tendo em consideração que o proprietário do prédio em causa apenas admite a 

hipótese de permuta por outro prédio na Vila de S. Brás de Alportel;------------------------------  

-------- Três - Tendo em consideração que, por avaliação realizada no mês de Julho do ano 

findo, o valor do prédio se cifra em cento e vinte e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco 

euros e oitenta cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quatro - Tendo em consideração que o município possui no seu domínio privado um 
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prédio urbano sito na Rua Virgílio Martins Coelho cuja avaliação realizada no dia oito de 

Novembro de dois mil e sete, aponta para o valor de cento e vinte e seis mil, setecentos e 

trinta e nove euros e oitenta cêntimos; ------------------------------------------------------------------  

-------- Cinco - Tendo em consideração que, em reuniões informais, o proprietário do prédio 

descrito no ponto um aceitou a permuta destes prédios.----------------------------------------------  

-------- Proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro - Autorização do executivo municipal para permutar o prédio municipal 

descrito no ponto quatro com o prédio descrito no ponto um; ---------------------------------------  

-------- Segundo - Considerar os dois prédios com o mesmo valor, isto é, cento e vinte e seis 

mil euros.”---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de 

permuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 

 

 

 

 

 

PROPOSTAS 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROCº Nº 169/2007, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LIMITADA – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM FUNCHAIS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número cento e sessenta e nove, barra, dois mil 

e sete, em que a firma Construções Serrainveste – Sociedade de Construções, Limitada, 

com sede no município da Faro, solicita aprovação de projecto de arquitectura referente a 

obras de alteração e ampliação de um prédio urbano e construção de uma piscina sito em 

Funchais, deste município. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo a que existe uma informação prévia que foi inviabilizada por esta autarquia 

em virtude de o edifício onde se pretende realizar obras de ampliação e alteração não mostrar 

indícios habitacionais, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, conceder um prazo 

de dez dias para a firma requerente apresentar alegações no âmbito do disposto no artigo 

centésimo primeiro do Código do Procedimento Administrativo, uma vez que é intenção 

indeferir o projecto, nos termos da informação técnica de vinte e três de Dezembro de dois mil 

e oito que a seguir se descreve e de que deve ser dado conhecimento à firma peticionária. -----  

-------- Informação técnica de vinte e três de Dezembro de dois mil e oito: -------------------  

-------- “Pretende o requerente a alteração e ampliação de habitação e construção de piscina. 

-------- Salienta-se que o respectivo processo se encontrava pendente de esclarecimentos, 

que actualmente foram definidos, no âmbito da informação prévia com número de processo 

duzentos e dezassete, barra, zero cinco. ----------------------------------------------------------------  

-------- Compete-nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de arquitectura 

entregue.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A pretensão apresentada, de acordo com as cartas do Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM setenta e um, barra, noventa e cinco, de dezoito de 

Junho e publicado em Diário da Republica de dezanove de Junho de mil novecentos e 

noventa e cinco, I série B, com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, segunda série a vinte e sete de Dezembro de dois mil e sete, nomeadamente nas 

Plantas de Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, 

enquadra-se nas seguintes situações:--------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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Classificação de uso de solo:  
Classe: Dos espaços de Indústrias extractivas (artigo 

58.º do RPDM); 
Categoria: Espaços de indústria extractiva consolidada I 

Área: - 
Servidões Administrativas/ 
Restrições de utilidade pública 

- 
 

Outras: Confina a sul com VNC; 
Servido por rede de abastecimento de água; 

-------- Análise da proposta: ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - A pretensão encontra-se sob prédio rústico designado como terreno para 

construção urbana confinante a Nascente com caminho com artigo urbano oito mil cento e 

quarenta e nove constituído com edifício de rés do chão, cave com cento e oitenta e dois 

metros quadrados e logradouro com três mil, trezentos e dezoito metros quadrados inscrito 

na conservatória do registo predial sob o número zero zero trezentos e sete, barra, duzentos e 

cinquenta mil, seiscentos e oitenta e cinco;-------------------------------------------------------------  

-------- Dois - No âmbito dos esclarecimentos prestados pelo requerente, na informação 

prévia acima designada, estes serviços informaram a cinco de Dezembro de dois mil e oito no 

sentido de não considerar viável a reconstrução do edifício objecto da pretensão pelo facto 

daquele não mostrar qualquer indício habitacional mas sim de ter sido eventualmente 

constituído por anexos para serviços de apoio a alguma das indústrias extractivas 

confinantes. No seguimento da informação técnica, foi de igual forma, deliberado em 

Reunião de Câmara realizada a dezasseis de Dezembro de dois mil e oito, no sentido do seu 

indeferimento a intenção de recuperação deste prédio. ----------------------------------------------  

-------- Três - Mais se informa e considerando a classe de espaços em causa, quaisquer 

intenções de deferimento seria no sentido da pretensão sofrer obras de reconstrução e não de 

alteração e ampliação. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer desfavorável á pretensão. É 

quanto cumpre informar e submeter à consideração superior.”-------------------------------------  

PROCº Nº 97/2008, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE – SOCIEDADE DE 

CONSTRUÇÕES, LIMITADA – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO 

EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISCINA EM COROTELO:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número noventa e sete, 
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barra, dois mil e oito, em que a firma Construções Serrainveste – Sociedade de 

Construções, Limitada, com sede no município de Faro, solicita aprovação de projecto de 

arquitectura referente a obras de ampliação e remodelação de um edifício e construção de 

piscina sito em Funchais, deste município. -------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de harmonia com a informação 

técnica de catorze de Novembro de dois mil e oito: ---------------------------------------------------  

-------- Primeiro – Aprovar o projecto de arquitectura, devendo os projectos das 

especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses; -----------------------------------  

-------- Segundo – Aquando da entrega dos projectos das especialidades, deverá apresentar 

projecto de construção de muro de vedação para o perímetro da propriedade, com a 

localização dos contadores de água e luz e do receptáculo postal, para cumprimento do 

Decreto-Regulamentar número vinte e um, barra, noventa e oito, de quatro de Setembro. ------  

-------- Informação técnica de catorze de Novembro de dois mil e oito: ------------------------  

-------- “Pretende o requerente a remodelação e ampliação de um edifício existente e 

construção de piscina. Compete-nos emitir o seguinte parecer técnico relativo ao projecto de 

arquitectura entregue. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A pretensão apresentada, de acordo com as cartas do Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM setenta e um, barra, noventa e cinco, de dezoito de 

Junho e publicado em Diário da Republica de dezanove de Junho de mil novecentos e 

noventa e cinco, I série B, com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, segunda série a vinte e sete de Dezembro de dois mil e sete, nomeadamente nas 

Plantas de Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, 

enquadra-se nas seguintes situações:--------------------------------------------------------------------  
Classificação de uso de solo:  

Classe: Dos espaços agrícolas (artigo 31.º do 
RPDM); 

Categoria: Dos espaços agrícolas indiscriminados 
(alínea a) do artigo 31.º do RPDM) a poente; 

Área: - 
Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

RAN a Poente 
 

Outras: 
Confina a Norte com CM 1306, a Sul e 
Nascente com VNC; 
Servido por rede de abastecimento de água; 

REQUERIMENTOS 
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-------- Apreciação da proposta: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Localizado em Corotelo sob prédio urbano, com área total de dois mil 

quinhentos e oitenta e sete metros quadrados tendo de superfície coberta oitenta e cinco, 

vírgula, sessenta metros quadrados e de área descoberta dois mil quinhentos e um, vírgula, 

quarenta metros quadrados. O prédio é constituído por edifício térreo destinado a habitação 

com logradouro, inscrito na matriz número nove mil, setecentos e sessenta e três e descrito 

na Conservatória do Registo Predial com número catorze mil cento e dezanove, barra, vinte 

milhões, trinta mil, setecentos e quatro;-----------------------------------------------------------------  

-------- Dois - O prédio existente encontra-se implantado parte em área de RAN no entanto a 

intervenção relativa à ampliação desenvolve-se fora dessa área mas em espaço agrícola 

indiscriminado; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Três - Da ampliação verifica-se uma habitação unifamiliar de tipologia T quatro com 

área de implantação de duzentos e quarenta e três, vírgula, quarenta metros quadrados e 

área bruta de construção de duzentos e sessenta e nove, vírgula, quarenta e cinco metros 

quadrados incluindo terraços cobertos, desenvolvida em dois pisos (cave e Rés-do-chão).-----  

-------- Quatro - Na sequência do ponto anterior verifica-se o cumprimento relativo às 

normas constantes do artigo trigésimo primeiro, do Regulamento do Plano Director 

Municipal, nomeadamente face às regras constantes no artigo vigésimo terceiro - E para 

obras de conservação, alteração e ampliação de construções existentes em solo rural, 

cumprindo com os respectivos afastamentos ao eixo da via;-----------------------------------------  

-------- Cinco - A pretensão não solicita muro/vedação no perímetro da propriedade, 

contudo, no entanto deverá apresentar aquando a entrega das especialidades a localização 

dos contadores de água e luz e do receptáculo postal em conformidade com o Decreto 

regulamentar, número oito, barra, noventa, de seis de Abril alterado pelo Decreto 

Regulamentar número vinte e um, barra, noventa e oito, de quatro de Setembro tendo em 

consideração o Decreto-Lei das acessibilidades cento e sessenta e três, barra, dois mil e 

seis, de oito de Agosto; ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Seis - Relativo à construção da piscina estes serviços não verificam quaisquer 

inconvenientes; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Sete - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores;--------------------  

-------- Oito - Face ao plano de acessibilidades nada a opor. ---------------------------------------  
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-------- Conclusão: -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável, no entanto deverá o 

requerente ter em consideração o cumprimento do descrito no ponto Número cinco aquando 

a entrega das especialidades. Com base no número quatro do artigo vigésimo do Decreto-Lei 

número quinhentos e cinquenta e cinco, barra, noventa e nove, de dezasseis de Dezembro, na 

redacção da Lei número sessenta, barra, dois mil e sete, de quatro de Setembro, aguardando-

se seis meses para apresentação de projecto de especialidades. ------------------------------------  

-------- É quanto cumpre informar e submeter à consideração superior.” -------------------------  

PROCº Nº 6/2009, DE HILÁRIO JOSÉ DIAS PEREIRA E OUTRA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

EXISTENTE EM MESQUITA BAIXA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o número seis, barra, dois mil e nove, em que 

Hilário José Dias Pereira e Aldina Maria Antunes dos Santos, residentes em Mesquita 

Baixa, deste município, solicitam informação prévia acerca da alteração e ampliação que 

pretendem efectuar numa moradia sita em Mesquita Baixa, deste município. ---------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que é viável a 

pretensão desde que cumpra os condicionalismos indicados na informação técnica de quinze 

de Janeiro de dois mil e nove que a seguir se descreve e de que deve ser dado conhecimento 

aos peticionários para cabal esclarecimento. -----------------------------------------------------------  

-------- Informação técnica de quinze de Janeiro:---------------------------------------------------  

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Alteração e ampliação de 

prédio existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: --------  

-------- Enquadramento no Plano Director Municipal:----------------------------------------------  

-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, segunda série a vinte e sete de Dezembro de dois mil e sete e pelas disposições do 

número nove do Decreto-Lei número cento e noventa e seis, barra, oitenta e nove, de catorze 

de Junho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O imóvel localiza-se em: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Inserido em Espaço Agrícola Condicionado; -------------------------------------------------  

-------- Inserido em Reserva Agrícola Nacional;-------------------------------------------------------  

-------- Confina a Sul com Via Não Classificada. ------------------------------------------------------  
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-------- Atendo-se às disposições dos artigos vigésimo terceiro - E com a actual alteração por 

adaptação publicada no Diário da República, segunda série a vinte e sete de Dezembro de 

dois mil e sete e pelas disposições do número nove do Decreto-Lei número cento e noventa e 

seis, barra, oitenta e nove, de catorze de Junho, sem prejuízos das restantes disposições 

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

-------- Apreciação: ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Alteração e 

ampliação de edifício existente, num terreno localizado na Mesquita Baixa, composto por 

prédio urbano – morada de casas térreas, com sal, dois quartos, cozinha, casa de banho e 

logradouro com área coberta de setenta e quatro metros quadrados e oitocentos e cinquenta 

e oito metros quadrados de área descoberta perfazendo uma área total de novecentos e trinta 

e dois metros quadrados, confrontando-se a Sul com estrada e a poente com caminho, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número sete mil quinhentos e noventa e 

cinco, barra, dezanove milhões, novecentos e vinte e um mil e dezanove e inscrito sob o 

artigo número seis mil quinhentos e noventa e seis. ---------------------------------------------------  

-------- Dois - É pretensão da requerente alterar e ampliar um prédio urbano com área de 

novecentos e trinta e dois metros quadrados, face ao Plano Director Municipal deverá 

cumprir o disposto do artigo vigésimo terceiro - E do Regulamento do Plano Director 

Municipal. os seguintes condicionalismos: -------------------------------------------------------------  

-------- Dois, ponto, um - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas 

obras de recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada 

e volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras actividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. ---------------------------------------------------------------------  

-------- Dois, ponto, dois - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como 

finalidade assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos 

edifícios, assim como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos 

elementos mais significativos, enquanto testemunhos históricos das actividades e realizações 

humanas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Dois, ponto, três - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um 

levantamento que identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a 

envolvente. A metodologia de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias 

adaptações resultantes de uma avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os 

princípios da Carta de Veneza (mil novecentos e sessenta e quatro) e Convenção de Nara 

(mil novecentos e noventa e quatro), nomeadamente a protecção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. ---------------------------------------------------------  

-------- Dois, ponto, quatro - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os 

seguintes requisitos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem 

rural; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é um o que o deverá ser mantido; --  

-------- c) Adoptar ou criar infra-estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

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

públicas de infra-estruturas;------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, é de duzentos e noventa e um, vírgula, 

sessenta e quatro metros quadrados o que não excede os trezentos metros quadrados. ---------  

-------- Três - Uma vez que o prédio se encontra Espaço Agrícola Condicionado, neste espaço 

qualquer uso de construção que implique impermeabilização do solo está sujeito a parecer 

prévio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. ------------------  

-------- Como tal deu entrada oficio número DSLCNI, traço, dois mil e oito, traço, zero zero 

cinco mil oitocentos e quarenta e cinco em que comunica a Vossa Excelência que a Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, deliberou emitir ao solicitado no 

seu requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao conteúdo do parecer, emite-se parecer favorável ressalvando contudo que o 

requerente deverá cumprir as condições impostas pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve descritas no capitulo IV e V. -------------------------------  

-------- Quatro - Mais se informa, tratando-se de um prédio sujeito ao regime da Reserva 

Agrícola Nacional, e sem prejuízo da legislação que regula a Reserva Agrícola Nacional, 

qualquer intervenção carece de consulta a Comissão Regional da Reserva Agrícola do 

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

-------- A Comissão de Regional da Reserva Agrícola do Algarve em reunião ordinária, no 
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dia dezasseis de Outubro de dois mil e oito, decidiu não emitir parecer à pretensão do 

requerente, por considerar que não se justifica, dado que a pretensão não ocorre nova 

inutilização do solo.----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o ponto três do artigo septuagésimo segundo do Regulamento do 

Plano Director Municipal o dimensionamento das infra-estruturas viárias que integram vias 

rurais é definido de acordo com os seguintes parâmetros: -------------------------------------------  

-------- a) Faixa mínima de rodagem – quatro metros;------------------------------------------------  

-------- b) Bermas e valetas – mínimo de zero, vírgula, cinco metros para cada lado da faixa 

de rodagem; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Faixa adjacente – dez metros para cada lado do eixo da via.----------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável desde que o requerente satisfaça as 

condições do parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 

bem como todos os condicionalismos dos pontos números dois e três do artigo vigésimo 

terceiro - E do Regulamento do Pano Director Municipal aquando da entrega do processo de 

licenciamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

AUTORIZAÇÃO PARA HORÁRIO DE UMA DISCOTECA-BAR NA VILA DE S. 

BRÁS DE ALPORTEL:- De novo presente o processo respeitante ao horário de 

funcionamento que António Joaquim, residente na Rua Vasco da Gama, número dezassete, 

na Vila de S. Brás de Alportel, pretende implementar para o seu estabelecimento de bar-

discoteca, denominado “SPOT”, sita na Rua da sua residência. -------------------------------------  

-------- Esclarecida a petição no âmbito de audiência prévia dos interessados, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, a prática do seguinte horário de funcionamento: 

Abertura às dezasseis horas e o encerramento às seis horas do dia seguinte, e esclarecer que 

este horário poderá vir a ser alterado em caso de reclamações de residentes nas proximidades.  

AUTORIZAÇÃO PARA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DOIS 

ESTABELECIMENTOS EM FONTE DA MURTA:- De novo presente o processo 

respeitante aos horários de funcionamento que José Dias de Sousa, residente em Fonte da 

Murta, deste município, propõe para os seus estabelecimentos de restaurante e de sala de 

dança que possui no referido sítio da Fonte da Murta. ------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e após audiência prévia do 
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requerente, autorizou as práticas dos seguintes horários de funcionamento: -----------------------  

-------- Restaurante – Abertura às seis horas e encerramento às duas horas do dia seguinte; ----  

-------- Sala de dança – Abertura às dezasseis horas e encerramento às seis horas do dia 

seguinte, deverá ser esclarecido que o horário da sala de dança poderá ser restringido se 

surgirem reclamações da população residente nas proximidades. -----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE ARTIGOS DE 

ARTE NA VILA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento de Arlete 

Andree Janssens Ferber, residente em Almancil, município de Loulé, a solicitar, na 

qualidade de arrendatária, que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento comercial de 

artigos de arte sito na Rua Doutor José Dias Sancho, número cento e oitenta e três, na Vila de 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à 

localização não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração do 

estabelecimento de artigos de arte no local supra referenciado.--------------------------------------  
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PROCESSO DE ENCERRAMENTO DA ASSOCIAÇÃO “AMIGOS DE S. BRÁS”:- A 

Câmara tomou conhecimento, através de carta enviada para esta autarquia no dia vinte e dois 

de Dezembro último, que a Associação “Amigos de São Brás”, com sede nesta Vila, dissolveu 

a sua actividade no final do ano económico transacto e que os fundos existentes daquela 

associação serão distribuídos a pessoas carenciadas e à Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. --------------------------------------------------------  

ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL DE CENTO E 

DOIS FOGOS:- Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, esclarecendo que 

os ocupantes dos fogos números dez e noventa e um, do Bairro Social de cento e dez fogos 

não pagaram atempadamente as rendas no mês em curso.--------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o disposto no artigo 

mil e quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. -------------------------------------------  

ALGAR – TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS PARA DOIS MIL E NOVE:- Presentes 

dois faxes de onze e catorze de Janeiro em curso, remetidos pela ALGAR – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a esclarecer os 

valores das taxas a praticar para os resíduos sólidos urbanos e restantes resíduos depositados 

em aterro, durante o ano de dois mil e nove. -----------------------------------------------------------  

-------- Pela sua leitura, verifica-se ter havido um aumento de cinquenta cêntimos por 

tonelada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer 

cópia destes documentos à Secção da Contabilidade para efeitos de conferição das facturas 

mensais.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação número quinze, 

barra, dois mil e nove, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de 

Alportel, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar a concessão de subsídio para o 

ano em curso, por duodécimos, como habitualmente.-------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio mensal de 

doze mil euros durante todo o ano em curso, por se entender que esta associação desenvolve 

actividades relevantes inseridas no disposto da alínea b) do número quatro do artigo 

sexagésimo quarto da lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de 
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onze de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------  

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À CASA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO:- 

Presente o ofício número vinte e cinco, barra, zero nove, barra, MA, barra, SM, de nove de 

Janeiro em curso, remetido pela Casa de Nossa Senhora da Conceição, com sede em Coca-

Maravilhas, na cidade de Portimão, a solicitar a concessão de um subsídio que permita 

minorar as despesas decorrentes com a sua instituição, que se dedica no acolhimento de 

meninas entre os oito e os dezoito anos de idade.------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não atribuir qualquer verba para o 

efeito por motivos de ordem orçamental. ---------------------------------------------------------------  

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO EPISCOPAL E ZONA 

ENVOLVENTE DO CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS – PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Departamento Técnico Municipal: ---  

-------- Informação de dezasseis de Janeiro: ---------------------------------------------------------  

-------- “O prazo contratual da empreitada terminou em treze de Janeiro de dois mil e nove. --  

-------- Foi apresentado pelo empreiteiro um pedido de prorrogação do prazo até vinte e oito 

de Fevereiro de dois mil e nove. -------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com as situações apresentadas pelo empreiteiro para justificar o pedido de 

prorrogação do prazo temos a referir o seguinte: -----------------------------------------------------  

-------- Um - Intempéries sentidas no prazo da obra – Efectivamente verificou-se, durante a 

fase inicial, aquando da escavação para implementação das casas de banho em cave, alguma 

pluviosidade anormal, o que dificultou os trabalhos; -------------------------------------------------  

-------- Dois - Atraso de entrega de materiais por causa da greve dos camionistas – Durante o 

período da greve de camionistas, verificaram-se alguns atrasos de entrega de materiais; ------  

-------- Três - Trabalhos a mais a realizar na empreitada – Os trabalhos que deram origem 

aos mapas de erros e omissões foram efectuados no início da empreitada. Apesar dos 

trabalhos serem de fácil execução, tiveram que se efectuar algumas análises superficiais ao 

locais, para concluir quais as zonas que necessitavam mais de intervenção, e 

consequentemente houve alguns atrasos; ---------------------------------------------------------------  

-------- Quatro - Conciliação de tarefas entre o empreiteiro e o Dono de Obra – Devido à 

necessidade de reparação da estrutura de madeira da cobertura do edifício principal e 

respectiva alteração do tecto falso, trabalhos que não estavam previstos na empreitada, 

foram necessárias intervenções por parte de técnicos do dono de obra, situações que 



     

 

Reunião de 2009/01/20  Página 23 

causaram alguns atrasos; ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Cinco - Alteração de luminárias – O não acompanhamento da obra por parte da 

Arquitecta envolvida no projecto, não facilita a escolha de alguns dos materiais a colocar. 

Neste caso específico, e relativamente à escolha de luminárias, e o facto de não se 

conseguirem identificar as que estavam previstas, pois algumas armaduras estão 

descontinuadas, está a conduzir a alguns atrasos dos trabalhos. -----------------------------------  

-------- Em anexo juntam-se os seguintes documentos:------------------------------------------------  

-------- Resumo da empreitada; Plano de Pagamentos; Resumo por capítulos dos trabalhos 

executados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim, pelos factos referidos pelo empreiteiro e constatados pela fiscalização, 

considera-se ser de conceder a prorrogação legal até vinte e oito de Fevereiro como 

pretendido.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder prorrogação legal por quarenta e seis 

dias para acabamento dos trabalhos da empreitada mencionada em epígrafe, devendo a sua 

conclusão ocorrer dia vinte e oito de Fevereiro próximo futuro.-------------------------------------  

FACTURAÇÃO ELECTRÓNICA E DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET DOS 

PMOTS:- O Senhor Presidente apresentou as seguintes minutas de Protocolo, enviadas pela 

empresa Globalgarve – Cooperação e Desenvolvimento, Sociedade Anónima, com sede em 

Faro.-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Protocolo de Cooperação “Facturação Electrónica” ---------------------------------------  

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

-------- GLOBALGARVE – Cooperação e Desenvolvimento, Sociedade Anónima, pessoa 

colectiva número quinhentos e três milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e sessenta, 

matriculada na Conservatória do registo Predial de Faro, sob o número três mil duzentos e 

oitenta e nove, com sede na Rua Doutor José de Matos, número cinquenta e seis, em Faro, 

com o capital social de duzentos e setenta e nove mil e quinhentos euros, neste acto 

devidamente representada pelos seus Administradores, Manuel Francisco Alpalhão, portador 

do Bilhete de Identidade número sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e 

quarenta e nove, João Manuel Marques, portador do Bilhete de Identidade número dez 

milhões, novecentos e oitenta e sete, trezentos e quarenta e oito e Carlos Luís Figueira, 

portador do Bilhete de Identidade número dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos 

e sessenta e cinco. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- E: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Grande Área Metropolitana do Algarve, adiante designada por AMAL, 

representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Albufeira representada pelo seu 

Presidente, Câmara Municipal de Alcoutim representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Aljezur representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Castro 

Marim representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Faro representada pelo seu 

Presidente, Câmara Municipal de Lagoa representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Lagos representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Loulé 

representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Monchique representada pelo seu 

Presidente, Câmara Municipal de Olhão representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Portimão representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Silves representada pelo 

seu Presidente, Câmara Municipal de Tavira representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Vila do Bispo representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António representada pelo seu Presidente, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, adiante designada por CCDR Algarve, representada 

pelo seu Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- A GLOBALGARVE é uma Agência de Desenvolvimento Regional, acreditada 

enquanto tal e especialmente vocacionada, designadamente, para a promoção e execução de 

projectos interinstitucionais de informação, formação e desenvolvimento económico. ----------  

-------- A Globalgarve foi a entidade promotora do projecto “Algarve Digital” o qual deu um 

importante contributo para o desenvolvimento e afirmação da região, nomeadamente com 

vários projectos na área das TIC que vieram acelerar e facilitar a modernização na 

administração pública, com especial relevo para a administração pública local. ----------------  

-------- Com a implementação do projecto “Algarve Digital” passou a existir um centro de 

dados regional, onde hoje estão instalados os sites autárquicos, os portais de turismo do 

Algarve, as caixas de correio electrónico de várias autarquias e entidades regionais e os 

concentradores/conectores de serviços online, entre outros, e que este Centro de Dados 

permite a implementação de projectos transversais com enormes economias de escala, como 

é o caso de um projecto de “Facturação Electrónica”. ----------------------------------------------  

-------- Todas as entidades parceiras se encontram devidamente identificadas com a 
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importância dos objectivos do projecto de “Facturação Electrónica”, reconhecendo que o 

mesmo constitui um instrumento contabilístico e fiscal de decisivo valor estratégico quer para 

as empresas quer para o Estado e que em muito contribuirá para o desenvolvimento da 

sociedade portuguesa e para a promoção do comércio electrónico, o que é fundamental para 

assegurar a competitividade da economia nacional. --------------------------------------------------  

-------- Nestes termos, é celebrado o presente protocolo, no quadro do Decreto-Lei número 

oitenta e oito, barra, noventa e nove, de dezanove de Março, que se regerá pelas cláusulas 

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

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

-------------------------------------------------- Objecto ---------------------------------------------------  

-------- Constitui objecto do presente protocolo a cooperação entre os seus signatários, com 

vista ao desenvolvimento e à gestão do presente protocolo, melhor especificado no 

documento anexo “Candidatura FE” que consubstancia a candidatura apresentada ao 

Programa Operacional Algarve vinte e um, no âmbito do Regulamento Específico Sistema de 

Apoio à Modernização Administrativa, nos termos do Aviso número PAlg vinte e um, traço, 

vinte e seis, traço, dois mil e sete, traço, zero um, de vinte e um de Dezembro de dois mil e 

sete, que faz parte integrante do presente protocolo, o qual compreende as seguintes áreas de 

actuação: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um – Implementar uma plataforma de facturação electrónica a instalar no centro de 

dados regional, para ser utilizada em serviço partilhado pelos parceiros do projecto. ----------  

-------- Dois – Integrar a plataforma central de facturação electrónica com as aplicações 

contabilísticas e financeiras dos diversos parceiros de modo a que possam receber e emitir 

facturas electrónicas de forma automática. ------------------------------------------------------------  

-------- Três – Adquirir os equipamentos e o software de base necessários para a instalação 

da plataforma de facturação electrónica no centro de dados regionais. ---------------------------  

-------- Quatro – Promoção e Divulgação do projecto de forma a estimular empresas 

fornecedoras e munícipes para a adesão à facturação electrónica.---------------------------------  

-------- Cinco – Constituição de uma estrutura central, na Globalgarve, que desempenhe as 

tarefas permanentes de gestão, coordenação, apoio técnico e acompanhamento do projecto. -  

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

-----------------------------------------------Gestão Efectiva ---------------------------------------------  

-------- A entidade responsável por assegurar o desenvolvimento e a gestão efectiva do 
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projecto “Facturação Electrónica” (coordenação da operação) será a GLOBALGARVE. -----  

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

---------------------------------- Câmaras Municipais e CCDR Algarve------------------------------  

-------- Compete a cada uma destas entidades nomear um coordenador de projecto que 

assegure a comunicação entre os diversos serviços da sua entidade, que são de alguma forma 

implicados na implementação do projecto como os serviços de informática e serviços 

financeiros, e a equipa permanente de projecto, da Globalgarve e/ou empresa por esta 

contratada; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------------- Unidade Permanente de Projecto ------------------------------------  

-------- Um – Constitui obrigação da GLOBALGARVE, através de uma Unidade Permanente 

de Projecto, por si criada, cuja estrutura consta no documento referido na Cláusula 

Primeira, realizar todas as actividades necessárias no âmbito da operacionalização do 

projecto de “Facturação Electrónica”, nomeadamente: ---------------------------------------------  

-------- Um, ponto, um – Actividades de Coordenação e Gestão de Projecto – coordenação, 

gestão financeira, promoção e divulgação, consultoria jurídica e informação geral;------------  

-------- Um, ponto, dois – Actividades relacionadas com a operacionalização do projecto e 

sua articulação com os parceiros – adjudicações, acompanhamento da implementação, 

promoção de reuniões e apoio técnico especializado; ------------------------------------------------  

-------- Um, ponto, três – Actividades de Suporte – apoio técnico especializado, suporte às 

aplicações, garantir a manutenção e exploração da solução. ---------------------------------------  

-------- Dois – A Unidade Permanente de Projecto deverá: -----------------------------------------  

-------- Dois, ponto, um – Organizar um dossier de execução adequado, contendo toda a 

documentação relativa ao projecto; ---------------------------------------------------------------------  

-------- Dois, ponto, dois – Elaborar relatórios que permitam às entidades competentes, como 

por exemplo a comissão directiva do P.O., e aos parceiros proceder à avaliação do trabalho 

desenvolvido de que está incumbida de acordo com o presente protocolo. ------------------------  

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

-------------------------------------- Centro de Custos Especifico --------------------------------------  

-------- No âmbito da gestão do projecto do presente protocolo, a GLOBALGARVE 

compromete-se a constituir um centro de custos específico, com vista a garantir o controlo 

financeiro, económico e fiscal do mesmo. --------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------- Cláusula Sexta -----------------------------------------------  

------------------------------------ Comissão de Acompanhamento ------------------------------------  

-------- Um – Com vista à avaliação do trabalho desenvolvido pela Unidade Permanente do 

Projecto, será criada, imediatamente após a assinatura deste protocolo, uma Comissão, 

composta por representantes da CCDRA e AMAL à qual incumbe, designadamente, o 

acompanhamento da execução do projecto, aquilatando da conformidade com os objectivos 

inicialmente traçados e propondo ao promotor os ajustamentos que entenda necessários. -----  

-------- Dois – A comissão reunir-se-á ordinariamente, com periodicidade trimestral, e 

extraordinariamente, sempre que solicitado por qualquer um dos Outorgantes. -----------------  

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

------------------------------------ Custo Total e Comparticipação-------------------------------------  

-------- Um – O montante de investimento total previsto para a operação é de quinhentos e um 

mil e seiscentos euros. Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído à taxa de vinte por 

cento.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – O montante de investimento elegível total aprovado para a operação é de 

quatrocentos e trinta e oito mil euros. Não foi considerado elegível, nesta fase, o Imposto 

sobre o Valor Acrescentado no valor de sessenta e três mil e seiscentos euros.-------------------  

-------- Três – A comparticipação financeira FEDER aprovada para a operação, no montante 

de duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos euros, corresponde à aplicação de uma taxa de 

sessenta por cento, sobre o montante de investimento elegível aprovado. -------------------------  

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

------------------------------------ Responsabilidades Financeiras ------------------------------------  

-------- Um – Os parceiros do projecto deverão garantir os encargos financeiros relativos ao 

valor não comparticipado pelo PO Algarve vinte e um, no valor de cento e setenta e cinco mil 

e duzentos euros, correspondentes a quarenta por cento do montante de investimento elegível 

aprovado;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – Os parceiros do projecto deverão garantir ainda e desde já os quarenta por 

cento relativos ao valor do Imposto sobre o Valor Acrescentado considerado não elegível 

nesta fase e que monta em vinte e cinco mil e quatrocentos e quarenta euros. --------------------  

-------- Três – A Globalgarve compromete-se a envidar esforços tendo em vista conseguir a 

elegibilidade do Imposto sobre o Valor Acrescentado e com isso garantir a comparticipação 

dos restantes trinta e oito mil, cento e sessenta euros. ------------------------------------------------  
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-------- Quatro – Caso o Imposto sobre o Valor Acrescentado seja considerado não elegível 

até ao final da operação, apesar de todos os esforços da Globalgarve nesse sentido, os 

parceiros garantem esses encargos no valor de trinta e oito mil, cento e sessenta euros, tendo 

em conta a chave de repartição. -------------------------------------------------------------------------  

-------- Cinco – As responsabilidades serão asseguradas nos seguintes termos: ------------------  

-------- Sete, vírgula, quatrocentos e setenta e quatro por cento para cada uma das Câmaras 

Municipais de Albufeira, Faro, Loulé e Portimão; ----------------------------------------------------  

-------- Seis, vírgula, duzentos e quarenta e quatro por cento para cada uma das Câmaras 

Municipais de Lagos, Silves, Olhão e Tavira; ----------------------------------------------------------  

-------- Cinco, vírgula, zero catorze por cento para cada uma das Câmaras Municipais de 

Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Lagoa, Monchique, S. Brás de Alportel, Vila Real de Santo 

António e Vila do Bispo;-----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Cinco, vírgula, zero catorze por cento para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve; -----------------------------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------Montantes -------------------------------------------------  

-------- Um – Com vista à viabilização da execução do Projecto e atendendo aos 

condicionalismos de natureza financeira decorrentes do processo de atribuição do seu 

financiamento, as entidades Outorgantes com responsabilidades nesta área, comprometem-se 

a inscrever nos seus orçamentos anuais e a proceder à respectiva entrega à 

GLOBALGARVE, até ao fim do primeiro trimestre de cada ano civil, as importâncias que se 

indicam correspondentes à comparticipação anual, em cada um dos dois anos civis de 

execução do Projecto, dos montantes que lhes correspondem, de acordo com a respectiva 

chave de repartição anual, e que se apresentam na tabela seguinte. -------------------------------  

 

 Ano 2009 Ano 2010 

Câmara Municipal de Albufeira 9.997,20 € 4.998,60 €

Câmara Municipal de Alcoutim 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Aljezur 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Castro Marim 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Faro 9.997,20 € 4.998,60 €

Câmara Municipal de Lagoa 6.706,98 € 3.353,49 €
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Câmara Municipal de Lagos 8.352,09 € 4.176,05 €

Câmara Municipal de Loulé 9.997,20 € 4.998,60 €

Câmara Municipal de Monchique 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Olhão 8.352,09 € 4.176,05 €

Câmara Municipal de Portimão 9.997,20 € 4.998,60 €

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Silves 8.352,09 € 4.176,05 €

Câmara Municipal de Tavira 8.352,09 € 4.176,05 €

Câmara Municipal de Vila do Bispo 6.706,98 € 3.353,49 €

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 6.706,98 € 3.353,49 €

C.C.D.R.Algarve 6.706,98 € 3.353,49 €

TOTAL 133.760,00 € 66.880,00 €

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

------------------------------------------- Período de Vigência -------------------------------------------  

-------- O presente protocolo tem início na data da assinatura do contrato de financiamento e 

vigorará pelo período de dezoito meses. ----------------------------------------------------------------  

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

----------------------------- Propriedade Final dos Bens de Equipamento---------------------------  

-------- Um – A propriedade final dos bens de equipamento adquiridos ou desenvolvidos no 

âmbito da execução da presente operação será da Globalgarve. -----------------------------------  

-------- Dois – Sempre que algum dos equipamentos referidos no ponto anterior fique 

instalado, para seu uso, nas instalações de algum parceiro, será feito um protocolo de 

cedência (Contrato de Comodato), no qual a Globalgarve entrega o direito de uso. Por Sua 

vez o parceiro compromete-se a guardar, conservar e manter em bom estado e uso o 

equipamento cedido pelo prazo acordado no contrato. -----------------------------------------------  

-------------------------------------- Cláusula Décima Segunda ----------------------------------------  

-------------------------------------------------Revisão -----------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser revisto por razões justificadas e devidamente 

fundamentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------- Cláusula Décima Terceira-----------------------------------------  

------------------------------------------- Disposições Finais---------------------------------------------  
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-------- Um – As entidades signatárias comprometem-se a colaborar entre si no sentido de 

concretizar os objectivos preconizados através do presente protocolo, de forma oportuna e 

eficaz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – As entidades signatárias e beneficiárias da operação declaram cumprir as 

condições de elegibilidade estabelecidas no presente sistema de apoios. --------------------------  

-------- Três – As partes comprometem-se a garantir um adequado nível de disseminação e 

transferência dos resultados da presente operação para outras entidades públicas.-------------  

-------- Quatro – As partes declaram que aceitam o presente protocolo de cooperação com 

todas as cláusulas e a cujo cumprimento se obrigam.” -----------------------------------------------  

-------- Protocolo de Cooperação “Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território” ---------------------------------------------------------------------------  

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

-------- GLOBALGARVE – Cooperação e Desenvolvimento, Sociedade Anónima, pessoa 

colectiva número quinhentos e três milhões, quatrocentos e vinte mil, trezentos e sessenta, 

matriculada na Conservatória do registo Predial de Faro, sob o número três mil duzentos e 

oitenta e nove, com sede na Rua Doutor José de Matos, número cinquenta e seis, em Faro, 

com o capital social de duzentos e setenta e nove mil e quinhentos euros, neste acto 

devidamente representada pelos seus Administradores, Manuel Francisco Alpalhão, portador 

do Bilhete de Identidade número sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e 

quarenta e nove, João Manuel Marques, portador do Bilhete de Identidade número dez 

milhões, novecentos e oitenta e sete, trezentos e quarenta e oito e Carlos Luís Figueira, 

portador do Bilhete de Identidade número dois milhões, duzentos e vinte e seis mil, setecentos 

e sessenta e cinco. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- E: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Grande Área Metropolitana do Algarve, adiante designada por AMAL, 

representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Albufeira representada pelo seu 

Presidente, Câmara Municipal de Alcoutim representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Aljezur representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Castro 

Marim representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Faro representada pelo seu 

Presidente, Câmara Municipal de Lagoa representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Lagos representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Loulé 

representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Monchique representada pelo seu 
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Presidente, Câmara Municipal de Olhão representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Portimão representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Silves representada pelo 

seu Presidente, Câmara Municipal de Tavira representada pelo seu Presidente, Câmara 

Municipal de Vila do Bispo representada pelo seu Presidente, Câmara Municipal de Vila 

Real de Santo António representada pelo seu Presidente, Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, adiante designada por CCDR Algarve, representada 

pelo seu Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- A GLOBALGARVE é uma Agência de Desenvolvimento Regional, acreditada 

enquanto tal e especialmente vocacionada, designadamente, para a promoção e execução de 

projectos interinstitucionais de informação, formação e desenvolvimento económico; ----------  

-------- A Globalgarve foi a entidade promotora do projecto “Algarve Digital” o qual deu um 

importante contributo para o desenvolvimento e afirmação da região, nomeadamente com 

vários projectos na área das TIC que vieram acelerar e facilitar a modernização na 

administração pública, com especial relevo para a administração pública local. ----------------  

-------- Com a implementação do projecto Algarve Digital passou a existir um centro de 

dados regional, onde hoje estão instalados os sites autárquicos, os portais de turismo do 

Algarve, as caixas de correio electrónico de várias autarquias e entidades regionais e os 

concentradores/conectores de serviços online, entre outros, e que este Centro de Dados 

permite a implementação de projectos transversais com enormes economias de escala, como 

é o caso do projecto para Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de 

Ordenamento do Território de várias Câmaras Municipais.-----------------------------------------  

-------- Todas as entidades parceiras se encontram devidamente identificadas com a 

importância dos objectivos do projecto de “Disponibilização na Internet dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território”, adiante designado apenas por PMOT’s, 

reconhecendo que o mesmo constitui um instrumento de decisivo valor estratégico quer para 

as empresas, quer para os cidadãos, quer para o Estado e que em muito contribuirá para o 

desenvolvimento da sociedade portuguesa e para a promoção do acesso à informação e que o 

mesmo projecto vem de encontro ao exposto nos Decretos Lei número cinquenta e seis, barra, 

dois mil e sete, de trinta e um de Agosto e sessenta, barra, dois mil e sete, de quatro de 

Setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Nestes termos, é celebrado o presente protocolo, no quadro do Decreto-Lei número 

oitenta e oito, barra, noventa e nove, de dezanove de Março, que se regerá pelas cláusulas 

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

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

-------------------------------------------------- Objecto ---------------------------------------------------  

-------- Constitui objecto do presente protocolo a cooperação entre os seus signatários, com 

vista ao desenvolvimento e à gestão do presente protocolo, melhor especificado no 

documento anexo que consubstancia a candidatura apresentada ao Programa Operacional 

Algarve vinte e um, no âmbito do regulamento Específico Sistema de Apoio à Modernização 

Administrativa, nos termos do Aviso número PAlg vinte e um, traço, vinte e seis, traço, dois 

mil e sete, traço, zero um, de vinte e um de Dezembro de dois mil e sete, que faz parte 

integrante do presente protocolo, o qual compreende as seguintes áreas de actuação:----------  

-------- Um – Disponibilizar na Internet os Planos Municipais de Ordenamento do Território 

(PDM, Planos de Urbanização e Planos de Pormenores) no quadro da Lei número cinquenta 

e seis, barra, dois mil e sete, de trinta e um de Agosto, criando um site de mapa interactivo 

completo para cada uma das autarquias. Fornecer o suporte técnico para a actualização dos 

dados no quadro do ponto três do Artigo oitenta e três B, da Lei número cinquenta e seis, 

barra, dois mil e sete. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – Disponibilizar na Internet um serviço de emissão automática de plantas de 

localização e de extractos dos planos municipais de ordenamento do território, em formato 

digital, para utilização no âmbito da instrução dos pedidos realização de operações 

urbanísticas, de acordo com o previsto na Lei número sessenta, barra, dois mil e sete. ---------  

-------- Três – Criar um portal regional para referenciar todos os planos da região com a 

possibilidade de aceder, de forma interactiva, a qualquer um. --------------------------------------  

-------- Quatro – Criar uma solução WebSIG dedicada ao cidadão.--------------------------------  

-------- Cinco – Desenvolver o projecto na continuidade dos esforços já feitos na utilização 

das boas práticas de desenvolvimento: ------------------------------------------------------------------  

-------- Solução baseada em software aberto. ----------------------------------------------------------  

-------- Produção de soluções abertas para novos desenvolvimentos. ------------------------------  

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

-----------------------------------------------Gestão Efectiva ---------------------------------------------  

-------- A entidade responsável por assegurar o desenvolvimento e a gestão efectiva do 
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projecto “Disponibilização na Internet dos Planos Municipais de Ordenamento do 

Território” (coordenação da operação) será a GLOBALGARVE. ----------------------------------  

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

------------------------------------------- Câmaras Municipais ------------------------------------------  

-------- Compete a cada uma destas entidades nomear um coordenador de projecto que 

assegure a comunicação entre os diversos serviços da sua entidade, que são de alguma forma 

implicados na implementação do projecto e a equipa permanente de projecto da Globalgarve.-  

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

---------------------------------- Unidade Permanente de Projecto ------------------------------------  

-------- Um – Constitui obrigação da GLOBALGARVE, através de uma Unidade Permanente 

de Projecto, por si criada, cuja estrutura consta no documento referido na Cláusula 

Primeira, realizar todas as actividades necessárias no âmbito da operacionalização do 

projecto de PMOT’s, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------  

-------- Um, ponto, um – Actividades de Coordenação e Gestão de Projecto – coordenação, 

gestão financeira, promoção e divulgação, consultoria jurídica e informação geral;------------  

-------- Um, ponto, dois – Actividades relacionadas com a operacionalização do projecto e 

sua articulação com os parceiros – adjudicações, acompanhamento da implementação, 

promoção de reuniões e apoio técnico especializado; ------------------------------------------------  

-------- Um, ponto, três – Actividades de Suporte – apoio técnico especializado, suporte às 

aplicações, garantir a manutenção e exploração da solução. ---------------------------------------  

-------- Dois – A Unidade Permanente de Projecto deverá: -----------------------------------------  

-------- Dois, ponto, um – Organizar um dossier de execução adequado, contendo toda a 

documentação relativa ao projecto; ---------------------------------------------------------------------  

-------- Dois, ponto, dois – Elaborar relatórios que permitam às entidades competentes, como 

por exemplo a comissão directiva do P.O., e aos parceiros proceder à avaliação do trabalho 

desenvolvido de que está incumbida de acordo com o presente protocolo. ------------------------  

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

-------------------------------------- Centro de Custos Especifico --------------------------------------  

-------- No âmbito da gestão do projecto do presente protocolo, a GLOBALGARVE 

compromete-se a constituir um centro de custos específico, com vista a garantir o controlo 

financeiro, económico e fiscal do mesmo. --------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula Sexta -----------------------------------------------  
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------------------------------------ Custo Total e Comparticipação-------------------------------------  

-------- Um – O montante de investimento total previsto para a operação é de noventa mil, 

setecentos e oitenta euros e seis cêntimos. Imposto sobre o Valor Acrescentado incluído à 

taxa de vinte por cento.------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – O montante de investimento elegível total aprovado para a operação é de 

cinquenta mil, duzentos e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos. Não foi considerado 

elegível, nesta fase, o Imposto sobre o Valor Acrescentado no valor de sete mil seiscentos e 

noventa e três euros e oitenta cêntimos.-----------------------------------------------------------------  

-------- Três – A comparticipação financeira FEDER aprovada para a operação, no montante 

de trinta mil, cento e sessenta e três euros e setenta e oito cêntimos, corresponde à aplicação 

de uma taxa de sessenta por cento sobre o montante de investimento elegível aprovado. -------  

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

------------------------------------ Responsabilidades Financeiras ------------------------------------  

-------- Um – Os parceiros do projecto deverão garantir os encargos financeiros relativos ao 

valor ao valor não comparticipado pelo PO Algarve vinte e um, no valor de vinte mil, cento e 

nove euros e dezoito cêntimos, correspondentes a quarenta por cento do montante de 

investimento elegível aprovado;--------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – Os parceiros do projecto deverão garantir os encargos financeiros relativos ao 

valor do projecto e que não tendo sido considerados elegíveis são essenciais para a sua 

concretização no valor de cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e dois euros e quarenta e 

oito cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Três – Os parceiros do projecto deverão garantir ainda e desde já os quarenta por 

cento relativos ao valor do Imposto sobre o Valor Acrescentado considerado não elegível 

nesta fase e que monta em três mil e setenta e sete euros e cinquenta e dois cêntimos. ----------  

-------- Quatro – A Globalgarve compromete-se a envidar esforços tendo em vista conseguir a 

elegibilidade do Imposto sobre o Valor Acrescentado e com isso garantir a comparticipação 

dos restantes quatro mil, seiscentos e dezasseis euros e vinte e oito cêntimos. --------------------  

-------- Cinco – Caso o Imposto sobre o Valor Acrescentado seja considerado não elegível até 

ao final da operação, apesar de todos os esforços da Globalgarve nesse sentido, os parceiros 

garantem esses encargos no valor de quatro mil, seiscentos e dezasseis euros e vinte e oito 

cêntimos em valores equitativos por autarquia. -------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula Oitava ----------------------------------------------  
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-----------------------------------------------Montantes ---------------------------------------------------  

-------- Um – Com vista à viabilização da execução do Projecto e atendendo aos 

condicionalismos de natureza financeira decorrentes do processo de atribuição do seu 

financiamento, as entidades Outorgantes com responsabilidades nesta área, comprometem-se 

a inscrever no seu orçamento anual e a proceder à respectiva entrega à GLOBALGARVE, até 

ao fim do primeiro trimestre de dois mil e nove, a importância que se indica correspondente à 

sua comparticipação. --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Ano 2009 

Câmara Municipal de Albufeira 4.000,00 €

Câmara Municipal de Alcoutim 4.000,00 €

Câmara Municipal de Aljezur 4.000,00 €

Câmara Municipal de Castro Marim 4.000,00 €

Câmara Municipal de Faro 4.000,00 €

Câmara Municipal de Lagoa 4.000,00 €

Câmara Municipal de Lagos 4.000,00 €

Câmara Municipal de Monchique 4.000,00 €

Câmara Municipal de Olhão 4.000,00 €

Câmara Municipal de Portimão 4.000,00 €

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel 4.000,00 €

Câmara Municipal de Tavira 4.000,00 €

Câmara Municipal de Vila do Bispo 4.000,00 €

Câmara Municipal de Vila Real de Santo António 4.000,00 €

TOTAL 56.000,00 €

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

----------------------------------------- Período de Vigência---------------------------------------------  

-------- O presente protocolo tem início na data da assinatura do contrato de financiamento e 

vigorará pelo período de treze meses.-------------------------------------------------------------------  

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

--------------------------- Propriedade Final dos Bens de Equipamento ----------------------------  

-------- Um – A propriedade final dos bens de equipamento adquiridos ou desenvolvidos no 
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âmbito da execução da presente operação será da Globalgarve. -----------------------------------  

-------- Dois – Sempre que algum dos equipamentos referidos no ponto anterior fique 

instalado, para seu uso, nas instalações de algum parceiro, será feito um protocolo de 

cedência (Contrato de Comodato), no qual a Globalgarve entrega o direito de uso. Por sua 

vez o parceiro compromete-se a guardar, conservar e manter em bom estado e uso o 

equipamento cedido pelo prazo acordado no contrato. -----------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------Revisão -----------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser revisto por razões justificadas e devidamente 

fundamentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------- Cláusula Décima Segunda ----------------------------------------  

------------------------------------------- Disposições Finais---------------------------------------------  

-------- Um – As entidades signatárias comprometem-se a colaborar entre si no sentido de 

concretizar os objectivos preconizados através do presente protocolo, de forma oportuna e 

eficaz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – As entidades signatárias e beneficiárias da operação declaram cumprir as 

condições de elegibilidade estabelecidas no presente sistema de apoios. --------------------------  

-------- Três – As partes comprometem-se a garantir um adequado nível de disseminação e 

transferência dos resultados da presente operação para outras entidades públicas.-------------  

-------- Quatro – As partes declaram que aceitam o presente protocolo de cooperação com 

todas as cláusulas e a cujo cumprimento se obrigam.” -----------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os presentes protocolos, 

dando poderes ao Senhor Presidente da autarquia para os assinar. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, fornecer uma cópia de cada um destes protocolos à Secretaria Municipal da 

Contabilidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ESTRATÉGIA DE EFICIÊNCIA COLECTIVA PROVERE:- O Senhor Presidente leu, 

em voz alta, as seguintes informação e declaração:----------------------------------------------------  

-------- Informação de vinte de Janeiro: --------------------------------------------------------------  

-------- “No seguimento dos trabalhos colectivos para a apresentação de candidaturas à 

Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE as entidade parceiras (Associação IN LOCO e 

Associação Almargem) apresentaram em seminário que teve lugar em Loulé no passado dia 

oito de Janeiro de dois mil e nove: O Plano comum sob o título “Desenvolvimento 
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Sustentável do Interior Algarvio e da Costa Vicentina”, uma proposta de consórcio, 

regulamento e órgãos de gestão, respectivo protocolo de parceria em consórcio e 

documentos de projectos transversais para realização do consórcio. ------------------------------  

-------- Esta documentação ainda está em análise por parte dos diferentes parceiros 

associados para melhorias e correcções, e virá num curto prazo para apreciação final. -------  

-------- No entanto, e no sentido de concretizar a submissão da candidatura colectiva dentro 

dos prazos previstos em QREN, a mesma foi acompanhada das declarações de cada parceiro, 

nomeadamente a desta autarquia, a qual aqui se junta para conhecimento e ratificação.” -----  

-------- Declaração de dezasseis de Janeiro: ----------------------------------------------------------  

-------- “O Município de S. Brás de Alportel, promotor dos projectos: -----------------------------  

-------- Projecto um) – Mercado Municipal – Requalificação e Revitalização; -------------------  

-------- Projecto dois) – Picadeiro Municipal; ---------------------------------------------------------  

-------- Projecto três) – Núcleo Museológico do Azeite; ----------------------------------------------  

-------- Projecto quatro) – Implementação de Zonas de Lazer, Parques de Merendas e 

Miradouros;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Projecto Cinco) – Valorização do Parque da Fonte Férrea;--------------------------------  

-------- Projecto seis) – Requalificação da Estrada Nacional duzentos e setenta – Eixo Poente; 

-------- Projecto sete) - Criação da Estação de Biodiversidade, vem por este meio manifestar 

o seu interesse e vontade em aderir ao Consórcio “Algarve Sustentável”, a constituir após a 

aprovação da candidatura da Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE. Este Município 

concorda com a proposta de Contrato que rege o funcionamento do Consórcio e aceita 

cumprir as suas responsabilidades, contribuindo positivamente para o sucesso desta 

Estratégia de Eficiência Colectiva.”---------------------------------------------------------------------  

-------- Após tomado conhecimento, a Câmara Municipal ratificou, por unanimidade, a 

declaração supra descrita prestada pelo Senhor Presidente. ------------------------------------------  

NORMAS DO NONO CONCURSO DO DESFILE DE CARNAVAL:- O Senhor Vice-

Presidente apresentou as normas do “Nono Concurso do Desfile de Carnaval” para o ano em 

curso e que a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------------------- ´ 

 
NORMAS do IX CONCURSO DE DESFILE DE CARNAVAL 

Aprovado em Reunião de Câmara Municipal de vinte de Janeiro de dois mil e nove 

-------- O Concurso de Desfile de Carnaval, promovido pela Câmara Municipal de São Brás 
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de Alportel, desde dois mil e um, integra o programa de actividades do Tradicional Carnaval 

de São Brás e pretende dinamizar este evento, que se assume como um dos cartazes culturais 

mais importantes do calendário anual do município. -------------------------------------------------  

-------- I - Data e Local de Realização: -----------------------------------------------------------------  

-------- O IX Concurso de Desfile de Carnaval realiza-se na tarde de terça-feira de Carnaval, 

dia vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e nove, na Avenida da Liberdade. --------------------  

-------- II - Objectivos:-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A realização deste concurso tem como objectivos: valorizar e preservar as tradições 

carnavalescas; dinamizar o tradicional desfile de Carnaval de São Brás de Alportel, 

incentivando a criatividade, a imaginação, o espírito folião e de sátira social, próprios desta 

quadra, bem como o espírito de trabalho em equipa e de comunidade, em torno de uma 

actividade lúdica e recreativa. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- II) Categorias admitidas a Concurso: ---------------------------------------------------------  

-------- I) Grupo com carro.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- Grupo acompanhado por um mínimo de sete elementos; ------------------------------------  

-------- II) Grupo a pé: ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Grupo composto por um mínimo de quatro elementos; --------------------------------------  

-------- III) Participante Individual: --------------------------------------------------------------------  

-------- Composto por um único indivíduo disfarçado; ou por um grupo composto por um 

número máximo de três elementos, desde que este represente apenas uma só figura ou 

personagem.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- III) - Inscrições:-----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Ficha de Inscrição: -------------------------------------------------------------------------  

-------- A inscrição neste concurso é realizada mediante o preenchimento de uma ficha de 

inscrição, que deverá ser entregue no Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal até ao dia 

vinte de Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois - Prazo excepcional de inscrição:---------------------------------------------------------  

-------- Poderão também ser aceites inscrições no próprio dia do desfile (vinte e quatro de 

Fevereiro), entre as catorze horas e as quinze horas, no Secretariado do Concurso de 

Carnaval (a funcionar na Galeria Municipal do Cine-Teatro S. Brás), sendo que os grupos e 

participantes inscritos neste prazo excepcional sofrerão uma redução de três pontos na 

classificação do júri.---------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Três - Divulgação: --------------------------------------------------------------------------------  

-------- As fichas de inscrição, bem como as normas encontram-se disponíveis no Gabinete do 

Munícipe da Câmara Municipal e no sítio do município na Internet (em http://ww.cm-

sbras.pt).-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quatro - Proibição de inscrição simultânea em diferentes categorias: --------------------  

-------- Não é permitida a inscrição, em simultâneo, de um mesmo indivíduo em duas ou mais 

categorias a concurso, isto é, não podendo concorrer como elemento de um grupo admitido a 

concurso (grupo com carro ou grupo a pé) e em simultâneo na categoria de participante 

individual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- IV) - Identificação: -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Os participantes no concurso deverão estar identificados com o número que lhes é 

fornecido pelo secretariado do Concurso de Carnaval (a funcionar na Galeria Municipal, 

durante a realização do Concurso) e apresentar no carro ou no disfarce a designação da 

associação/colectividade que lhes dá apoio ou representa. ------------------------------------------  

-------- V) - Deveres da organização e dos participantes:--------------------------------------------  

-------- Deveres da Organização: ------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Providenciar um secretariado e instalações de apoio (com instalações 

sanitárias), a funcionar na Galeria Municipal e Cine-Teatro São Brás; ---------------------------  

-------- Dois - Definir o percurso do desfile e a ordem de entrada no corso; ----------------------  

-------- Três - Providenciar as condições logísticas para a realização do desfile de Carnaval, 

entre as quais: a colocação de barreiras de segurança; som ambiente e estruturas de apoio 

ao público, no recinto, onde o mesmo de desenvolve;-------------------------------------------------  

-------- Quatro - Providenciar os recursos humanos necessários ao apoio logístico do desfile.  

-------- Cinco - Fornecer aos participantes um conjunto de artigos de animação carnavalesca 

(rebuçados, serpentinas e confetis) para distribuição ao longo do corso; -------------------------  

-------- Seis - Disponibilizar, no final do desfile, um pequeno lanche convívio para todos os 

participantes no concurso; --------------------------------------------------------------------------------  

-------- Deveres dos participantes: -----------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Cumprir as indicações da organização, ao nível dos horários de início, ponto de 

encontro e demais normas para o bom decurso do Desfile. ------------------------------------------  

-------- Dois - Cumprir o percurso definido pela organização e a ordem de entrada no corso;-  

-------- Três - Apresentar em local visível o número identificativo atribuído pelo secretariado 
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do concurso; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quatro - Respeitar o som ambiente uniforme, em todo o desfile, não podendo 

apresentar qualquer equipamento sonoro, que o perturbe, sendo audível para o público; ------  

-------- Cinco - Distribuir os artigos de animação fornecidos pela organização; -----------------  

-------- Seis - Zelar pela ordem e segurança, no decorrer do trajecto;------------------------------  

-------- VI) - Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - Composição: --------------------------------------------------------------------------------  

-------- O júri do Concurso será constituído por cinco elementos: respectivamente: um 

representante da comunicação social local, um representante da comunicação social 

regional, um representante da Câmara Municipal, um professor a leccionar no concelho, na 

área das artes, um artista plástico do concelho; -------------------------------------------------------  

-------- Dois - Decisão: ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Da decisão do júri não haverá recurso. --------------------------------------------------------  

-------- VII) - Critérios de Avaliação: -------------------------------------------------------------------  

-------- A avaliação do Júri tem por base os seguintes critérios: ------------------------------------  

-------- Um - Criatividade e originalidade do tema; ---------------------------------------------------  

-------- Dois - Tipicidade e adequação ao espírito do Carnaval tradicional; ----------------------  

-------- Três - Elaboração e construção do carro e ou disfarces; ------------------------------------  

-------- Quatro - Dinamismo, alegria e animação do grupo /participante; -------------------------  

-------- Cinco - Cumprimento das presentes normas e correcta inscrição. -------------------------  

-------- VIII) - Prémios: -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Serão atribuídos prémios, nas diferentes categorias, com os seguintes valores: ---------  

-------- Grupo com carro: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro prémio – trezentos e cinquenta euros;-----------------------------------------------  

-------- Segundo prémio – duzentos e vinte e cinco euros; --------------------------------------------  

-------- Terceiro prémio – cem euros;--------------------------------------------------------------------  

-------- Grupo a pé: ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro prémio – duzentos e cinquenta euros; -----------------------------------------------  

-------- Segundo prémio – cento e cinquenta euros; ---------------------------------------------------  

-------- Terceiro prémio – cem euros;--------------------------------------------------------------------  

-------- Participante Individual:--------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro prémio – cem euros; -------------------------------------------------------------------  
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-------- Segundo prémio – cinquenta euros;-------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro prémio – vinte e cinco euros; ---------------------------------------------------------  

-------- Certificados de participação:--------------------------------------------------------------------  

-------- A todos os grupos ou participantes individuais inscritos serão atribuídos certificados 

de participação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- IX) - Apoios: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal poderá atribuir, posteriormente, a associações participantes 

neste concurso, provenientes da área do município, um apoio financeiro, a definir em 

Reunião de Câmara, para ajudar a custear as despesas efectuadas com a elaboração dos 

carros e ou disfarces. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A associação que deseje receber este tipo de apoio deverá apresentar um pedido 

dirigido à Câmara Municipal, num prazo de vinte dias úteis após a realização do Concurso, 

descriminando o conjunto de despesas realizadas, sendo que o apoio a atribuir pela Câmara 

Municipal nunca poderá exceder um montante máximo de quinhentos euros. --------------------  

-------- X) - Outras disposições:--------------------------------------------------------------------------  

-------- Qualquer dúvida ou omissão neste regulamento será resolvida pela organização, a 

cargo da Câmara Municipal de São Brás de Alportel.” ----------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

-------- O Senhor Presidente apresentou o seguinte protocolo: ---------------------------------------  

-------- “Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho número um, Pessoa Colectiva número quinhentos e três milhões, duzentos e 

dezanove mil, novecentos e vinte e quatro, representada pelo seu Presidente António Paulo 

Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRA OUTORGANTE, -----------------------------  

-------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com 

sede na Rua Gago Coutinho, número um, pessoa Colectiva número quinhentos e três milhões, 

novecentos e setenta e um mil, quinhentos e dois, representada pelo Presidente da Direcção 

Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designada por SEGUNDA OUTORGANTE,------  

-------- E a o AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL, 

com sede na Escola E.B. dois, três Poeta Bernardo Passos, na Rua Primeiro de Junho, 

Pessoa Colectiva número seiscentos milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e oito, 

representada pela Presidente da Comissão Executiva Instaladora, Violantina Felicidade 
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Valente Martins Hilário, adiante designada por TERCEIRA OUTORGANTE, -------------------  

-------- É celebrado entre si o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Primeira----------------------------------------------------  

-------- A Primeira Outorgante, no âmbito das competências que lhe estão atribuídas pelo 

Decreto-Lei número cento e quarenta e quatro, barra, dois mil e oito, de vinte e oito de Julho 

compromete-se pelo presente protocolo a transferir mensalmente à Segunda Outorgante até 

ao valor de mil quinhentos e cinquenta euros, correspondente à prestação de serviços que a 

Segunda Outorgante efectuará com tarefeiras necessárias aos serviços de limpeza e/ou 

acompanhamento de crianças e jovens com necessidades educativas especiais apresentados 

pela Terceira Outorgante; --------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Segunda----------------------------------------------------  

-------- Para a transferência indicada na cláusula número um do presente protocolo, a 

Segunda Outorgante remeterá à Primeira Outorgante indicação concreta do valor a 

transferir.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Terceira ----------------------------------------------------  

-------- A Terceira Outorgante compromete-se a comunicar, com pelos menos cinco dias de 

antecedência, à Segunda Outorgante, a discriminação das carências referidas na cláusula 

anterior, de modo a permitir que a Primeira e a Segunda Outorgantes possam em tempo útil 

diligenciar pela sua resolução.---------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Quarta------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

segundo e terceiro períodos do presente ano lectivo dois mil e oito, barra, dois mil e nove;----  

-------------------------------------------------Quinta ------------------------------------------------------  

-------- Caso os outorgantes assim o entendam, poderá o mesmo ser renovado por igual 

período para os anos lectivos seguintes; ----------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Sexta--------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta dias, sem 

necessidade de fundamentação; --------------------------------------------------------------------------  

-------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, dando 

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

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, fornecer uma cópia deste documento à 

Secretaria Municipal de Contabilidade para efeitos de pagamentos. --------------------------------  

CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS – MULTAS POR 

VIOLAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

Departamento Técnico Municipal:-----------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Esta informação vem no seguimento do Auto de multas ao Empreiteiro por violação 

dos prazos contratuais apresentando pela Fiscalização da Empreitada de Construção das 

Piscinas Municipais Cobertas. Apresenta-se de seguida um histórico da obra em termos de 

prazos e as respectivas prorrogações legais e graciosas concedidas: ------------------------------  

 

 Inicio Fim Aprovada na reunião de Câmara 
de: 

Prazo inicial 07/02/2007 07/02/2008  

1ª Prorrogação; 
- Legal  (60dias) 
- Graciosa (40dias) 

08/02/2008

08/04/2008 

08/04/2008 

18/05/2008 
29/01/2008 

2º Prorrogação (Acordada) 
- Legal  
- Prolongamento da 
prorrogação graciosa 
concedida anteriormente 
- Trabalhos referentes à 2ª 
fase das instalações 
mecânicas: 
Legal  

08/04/2008

 

16/05/2008

 

 

 

22/07/2008 

15/05/2008 

 

05/08/2008 

 

 

 

04/10/2008 

29/07/2008 

-------- *Prorrogação em consonância com o plano de trabalhos apresentado pela Soprocil 

na comunicação de referência OBR trezentos e dezassete de vinte e quatro de Julho de dois 

mil e oito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o previsto no caderno de encargos (cláusulas gerais) no ponto cinco, 

ponto, três, a aplicação de multas por violação dos prazos contratuais, é estabelecida com 

base no Artigo duzentos e um do Decreto-Lei número cinquenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dois de Março sendo de: ------------------------------------------------------------------------  
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-------- Um por mil do valor da adjudicação (dois mil, quatrocentos e setenta e um euros e 

cinquenta e quatro cêntimos por dia), no primeiro período correspondente a um décimo do 

referido prazo (trinta e seis dias); -----------------------------------------------------------------------  

-------- Em cada período subsequente de igual duração, a multa sofrerá um aumento de zero, 

vírgula, cinco por mil (mil, duzentos e trinta e cinco euros e setenta e sete cêntimos por dia), 

até atingir o máximo de cinco por mil, sem, contudo e na sua globalidade, poder vir a 

exceder vinte por cento do valor da adjudicação. -----------------------------------------------------  

-------- Assim sendo, e considerando as prorrogações concedidas e referidas no quadro 

anterior, considera-se que houve violação dos prazos contratuais entre o dia cinco de Agosto 

de dois mil e oito e o dia vinte e um de Novembro de dois mil e oito (cento e oito dias), data 

em que se concluiu a Empreitada. -----------------------------------------------------------------------  

-------- Deste modo, somos de parecer favorável à aplicação para cada período da seguinte 

multa: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro período de trinta e seis dias – oitenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco 

euros e quarenta e quatro euros;-------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo período de trinta e seis dias (três mil, setecentos e sete euros e trinta e um 

cêntimos por dia) – cento e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e três euros e vinte 

cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro período de trinta e seis dias (quatro mil, novecentos e quarenta e três euros e 

oito cêntimos por dia) – cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta euros e oitenta e 

oito cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando todo intervalo de violação contratual, obtém-se uma multa no valor 

total de quatrocentos mil, trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos. ------  

-------- Concorda-se com o Auto apresentado pela Fiscalização. -----------------------------------  

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

-------- Em seguida foi lido, em voz alta, o seguinte auto efectuado no dia dezanove de Janeiro 

em curso pela empresa da fiscalização da presente obra: ---------------------------------------------  

-------- Auto: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Quantificação das multas devidas por incumprimento do prazo contratual. ----------  

-------- Nos termos do número cinco do artigo duzentos e um do Decreto-Lei número 

cinquenta e nove, barra, noventa e nove, de dois de Março é lavrado o presente auto, onde se 
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mencionam os valores das multas a aplicar à empresa Soprocil, Sociedade Anónima, por 

incumprimento do prazo contratual da empreitada de Construção das Piscinas Municipais 

Cobertas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A empreitada foi consignada em sete de Fevereiro de dois mil e sete, com o prazo 

contratual de doze meses, pelo valor de dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, 

quinhentos e quarenta euros e dezanove cêntimos (acrescido do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado) terminando em sete de Fevereiro de dois mil e oito. --------------------------------  

-------- A pedido do empreiteiro e com a aprovação da Câmara Municipal foram concedidas 

as prorrogações, conforme quadros seguintes: --------------------------------------------------------  

 Início Fim Aprovada Reunião de Câmara 

1ª Prorrogação    

Legal – 60 dias 08/02/200/ 08/04/2008 29/01/2008 

Graciosa – 40 dias 08/04/2008 18/05/2008 29/01/2008 

2ª Prorrogação    

Legal 08/04/2008 15/05/2008 29/07/2008 

Graciosa 16/05/2008 05/08/2008 29/07/2008 
Instalações mecânicas (parte)  
Trabalhos referentes à 2ª Fase 
Legal 

22/07/2008 04/10/2008 29/07/2008 

-------- Atendendo a que a obra não foi concluída no prazo estipulado, acrescido das 

prorrogações concedidas, deverão ser aplicadas multas conforme o estipulado no caderno de 

encargos, ponto cinco, ponto, três das Cláusulas Gerais e no artigo duzentos e um do 

Decreto-Lei número cinquenta e nove, barra, noventa e nove, de dois de Março, até ao fim 

dos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim à data de vinte e um de Novembro de dois mil e oito, véspera da inauguração 

das piscinas, e data a partir da qual as instalações começaram a ser utilizadas, temos para 

valores da multa: -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro período de trinta e seis dias (dois mil, quatrocentos e setenta e um euros e 

cinquenta e quatro cêntimos por dia) – Oitenta e oito mil, novecentos e setenta e cinco euros 

e quarenta e quatro cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo período de trinta e seis dias (três mil, setecentos e sete euros e trinta e um 

cêntimos por dia) – Cento e trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e três euros e vinte 
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cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro período de trinta e seis dias (quatro mil, novecentos e quarenta e três euros e 

oito cêntimos por dia) – Cento e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta euros e oitenta e 

oito cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Somando as quantias indicadas anteriormente, o valor da multa por violação do 

prazo será de quatrocentos mil, trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos.”  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade e por ser intenção aplicar a multa de ______, 

notificar a firma adjudicatária desta deliberação, remetendo cópia do auto efectuado pela 

fiscalização da obra, que, no prazo de oito dias, possa deduzir a sua despesa ou impugnação, 

para cumprimento do disposto no número cinco do artigo duzentos e um do Decreto-Lei 

número cinquenta e nove, barra, noventa e nove, de dois de Março, após o que esta matéria 

deverá ser de novo analisada por esta autarquia com vista a tomada de deliberação definitiva 

sobre este assunto.------------------------------------------------------------------------------------------  

RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO ANO DE DOIS MIL 

E OITO:- Presente a listagem da facturação emitida no ano findo e que não foi paga uma vez 

que todas as facturas entraram nos serviços municipais após o primeiro dia útil de Janeiro de 

dois mil e nove, cujo valor global se cifra em cinquenta e sete mil, trezentos e noventa e três 

euros e cinco cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que os referidos 

pagamentos sejam efectuados no ano em curso e logo que possível pela Secção de 

Contabilidade e Tesouraria.-------------------------------------------------------------------------------  

PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do artigo nonagésimo primeiro da 

Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova 

redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente no período de seis a dezanove de 

Janeiro  em curso, no uso das delegações tácitas e outras que foram atribuídas ao Senhor 

Presidente e constantes das deliberações da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de 

Outubro de dois mil e cinco. ------------------------------------------------------------------------------  

----------O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ----------------------------------  
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-------- A Câmara tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por unanimidade, 

sancioná-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: ------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Senhor Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 

dezassete a cinquenta e quatro, de cinquenta e seis a setenta e quatro, de oitenta e sete a 

noventa e dois, no valor de noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e sete euros e noventa e 

três cêntimos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de vinte e seis de 

Outubro de dois mil e cinco a que correspondem os documentos de despesa números setenta e 

cinco, barra, um a oitenta e cinco, barra, cinco, no valor de duzentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e sessenta e quatro euros e três cêntimos; -----------------------------------------------  

-------- Deliberou ainda autorizar o pagamento a que corresponde o documento número 

cinquenta e cinco, no valor de três mil, trezentos e sessenta e um euros e cinquenta euros. -----  
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-------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

-------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião.-------------  

-------- Eu _______________________, Chefe de Divisão Administrativa. -----------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


