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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 4/2011 

da reunião ordinária de 15 de Fevereiro de 2011 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de 

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça 

D’Aragão e Moura. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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 31, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 497.599,83 euros dos quais 

495.255,01 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.321,26 

euros em numerário e 23,56 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 nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

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

 -------- Amortização Parcial de Empréstimo; ------------------------------------------------------------  

 -------- Contratos de prestação de serviços - Pedido de Parecer Genérico; --------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Distribuição (Brochuras, Panfletos, Agendas São Brás 

Acontece, entre outros) – Pedido de Parecer; -----------------------------------------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Lavagem e Desinfecção de Contentores – Pedido de Parecer;  

 -------- Atribuição de Subsídio à ACREMS – Associação Cultural e Recreativa Escola de 

Música Sambrasense; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta – Redução de Despesas com Transportes Escolares;-------------------------------  

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

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

 -------- O Senhor Presidente informou o executivo que este ano não haverá Desfile de 

Carnaval das Escolas. Tendo esclarecido que esta decisão assenta num inquérito realizado 

pela autarquia a todos os professores e educadores de infância do Agrupamento de Escolas, no 

qual era questionado aos professores qual a sua opinião quanto à realização ou não do desfile, 

tendo sido obtidos os seguintes resultados, 19 – Não e 12 – Sim; ------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente informou ainda o restante executivo que irá estar ausente por 

motivo de férias nos seguintes períodos: de 16 a 18 e de 22 a 25 de Fevereiro. -------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ALTERAÇÃO DE VALOR DE RENDA DE UM FOGO DO BAIRRO SOCIAL 

DE 102 FOGOS:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta 

relativa ao assunto em epígrafe: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ “Alteração ao Valor de Renda – Bairro Social n.º 57 -----------------------  

 -------- Considerando a solicitação apresentada pela arrendatária de habitação social 

municipal, sita em Bairro Social de São Brás de Alportel, com o n.º 57, Custódia Natália 

Sousa Guerreiro, no sentido de lhe ser concedida uma revisão da sua renda mensal, 

atendendo ao facto de ser sido fortemente alterada a sua situação ao nível dos rendimentos 

do agregado familiar, a qual mereceu devida análise por parte dos Serviços de Acção Social 

e Habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os documentos apresentados, os quais atestam a drástica alteração de 

rendimentos do agregado familiar que passou desde o início do corrente ano a dispor apenas 

do valor da pensão de invalidez da arrendatária, em virtude da situação de desemprego do 

seu marido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a situação de saúde da arrendatária e todo um conjunto de situações 

que agravam a situação económica e social do agregado; -------------------------------------------  

 -------- Considerando o parecer social emitido pelo técnico superior de serviço social, José 

Serrano, o qual analisou devidamente a situação, -----------------------------------------------------  

 -------- Propõe-se, com base no parecer social emitido pelo técnico superior de serviço 

social, José Serrano, alterar a renda mensal atribuída ao fogo do Bairro Social, n.º 57, do 

valor actual de 118,00 euros (a que correspondia renda técnica) para 48,00€, em virtude da 

alteração de rendimentos verificada no agregado familiar. -----------------------------------------  

 -------- A situação será alvo de posterior análise, aquando da revisão anual do valor das 

rendas, momento em que será verificado o ponto de situação.” ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente proposta, deliberou, por 

unanimidade, alterar, com efeitos a 1 de Março de 2011 a renda para € 48,00 (quarenta e oito 

euros).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA – REDUÇÃO DE DESPESAS COM TRANSPORTES 

ESCOLARES:- O Vice-Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O serviço de transportes prestado pela autarquia aos seus munícipes e 

particularmente ao público escolar representa para o total de despesas correntes uma 

importante fatia das despesas afectas aos transportes municipais. ----------------------------------  

 -------- Na sequência das medidas de contingência do Plano Municipal de Redução de 

Despesa, que ao mesmo tempo procura melhor rentabilizar os recursos da autarquia sem 

afectar a boa prestação de serviços e atribuições que lhe estão definidas por lei, deve a 

Câmara Municipal reduzir os encargos resultantes da realização de serviços de transporte às 

escolas, nomeadamente em horas de serviço dos motoristas e em desgaste e manutenção de 

viaturas afectas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo objectivo desta autarquia dar continuidade aos apoios com transportes que 

vem disponibilizando às escolas do Município no sentido da promoção de um melhor ensino e 

enriquecimento de cada aluno, é fundamental estabelecer, para o corrente ano, alguns 

parâmetros de atribuição de transportes para visitas escolares, resultantes de pedidos do 

Agrupamento de São Brás de Alportel. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Por forma a concretizar estas medidas, proponho que no presente ano lectivo 

2010/2011 sejam aprovadas as seguintes regras de cedência de transportes em visitas de 

estudo, designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ensino Pré - escolar – Conceder duas visitas de estudo por turma, para a região, com 

horário de visita compreendido entre as 08h00 e as 17h00. ------------------------------------------  

 -------- As despesas inerentes a estas visitas são suportadas pela autarquia; ----------------------  

 -------- 1º. Ciclo de Ensino Básico - Conceder uma visita de estudo por turma, para a região, 

realizando-se as visitas no horário compreendido entre as 08h00 e as 17h00. --------------------  

 -------- Atribuir para deslocações em visitas fora da região um total de 6.000km; ----------------  

 -------- As despesas inerentes a estas visitas são suportadas pela autarquia; ----------------------  

 -------- Segundo e Terceiro Ciclo de Ensino Básico – Conceder uma visita de estudo, por 

turma para a região, realizando-se as visitas no horário compreendido entre as 08h00 e as 

17h00.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atribuir para deslocações em visitas fora da região um total de 6.000km; ---------------  

 -------- As despesas inerentes com combustível, com ajudas de custo e com horas 

extraordinárias dos motoristas, serão suportadas pelo Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Ensino Secundário – Conceder uma visita de estudo, por turma para a região, 

realizando-se as visitas no horário compreendido entre as 08h00 e as 17h00. --------------------  

 -------- Atribuir para deslocações em visitas fora da região um total de 4.000km; ---------------  

 -------- As despesas inerentes com combustível, com ajudas de custo e com horas 

extraordinárias dos motoristas, serão suportadas pelo Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As visitas de estudo dentro do Concelho, para qualquer um dos níveis de ensino, 

serão autorizadas dentro do horário acima referido, entre as 08h00 e as 17h00, e de acordo 

com a disponibilidade dos transportes. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que seja comunicado ao Agrupamento, o seguinte:  --------------------  

 -------- - Os pedidos de visita devem ser recepcionados com uma antecedência mínima de três 

semanas para melhor apreciação da globalidade de pedidos, pelos serviços. ---------------------  

 -------- - Os quilómetros agora atribuídos, assim como as regras agora definidas, têm efeito 

desde o início do ano lectivo.  -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- - A distribuição das visitas de estudo bem como os quilómetros atribuídos, será gerida 

pelo Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. --------------------------------------------------  

 -------------------------------- QUADRO DE VISITAS DE ESTUDO ---------------------------------  

 ----------------------------------- ANO ESCOLAR 2009/2010 -------------------------------------------  

Nº. DE TURMAS 
VISITAS NO 

CONCELHO 
REGIÃO 

FORA DA 

REGIÃO 
TOTAL 

Pré- Escolar 

10 
27 18 6 51 

1º Ciclo 

24 
52 44 16 112 

2º e 3º  Ciclo 

32 
25 36 19 80 

Secundário 

14 
6 23 10 39 

TOTAL 110 121 51 282 

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

PROPOSTAS 
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 ------------------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE VISITAS DE ESTUDO ----------------  

 --------------------------------------- ANO ESCOLAR 2010/2011----------------------------------------  

Nº. DE TURMAS VISITAS NO 

CONCELHO 

REGIÃO FORA DA 

REGIÃO 

Já 

realizadas 

Pré- Escolar 

10 
Sem limite Duas visitas/turma  16 

1º Ciclo 

23 
Sem limite Uma visita/turma 

No Total de 

6.000km 
20 

2º e 3º  Ciclo 

29 
Sem limite Uma visita/turma 

No Total de 

6.000km 
14 

Secundário 

14 
Sem limite Uma visita/turma 

No Total de 

4.000km 
4 

TOTAL  86 16.000km  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente proposta deliberou, por 

unanimidade, aprová-la e dar conhecimento ao Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2011/02/15  Página 11 

 -------- PROCº Nº 35/2010, DE SORAIA MARIA JESUS MOREIRA – AMPLIAÇÃO 

DE MORADIA EXISTENTE EM CAMPINA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento e Ordenamento do Território sob o n.º 35/2010 em que Soraia Maria Jesus 

Moreira, residente no Sítio da Campina, Cx. Postal 860-A, neste município solicita a 

aprovação do projecto de arquitectura relativo à ampliação de moradia existente para 

construção de dois fogos que pretende levar a efeito num prédio que possui no local supra 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão nos termos da 

informação técnica de 21 de Janeiro de 2011, que abaixo se descreve e de que deve ser dado 

conhecimento à interessada. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “À consideração superior, uma vez que em nada altera os pressupostos da 

Deliberação Camarária de 26 de Outubro de 2010 e a presente informação técnica de 14 de 

Outubro do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa dos elementos apresentados, o presente Registo da Conservatória 

deverá estar actualizado. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à consideração superior.” -----------------------  

 -------- PROCº Nº 70/2010, MAIS ALÉM - TURISMO NO ESPAÇO RURAL – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL TURISMO NO ESPAÇO RURAL EM 

TESOUREIRO:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento e Ordenamento do 

Território sob o n.º 70/2010 em que a empresa Mais Além - Turismo em Espaço Rural, com 

sede no Sítio do Tesoureiro, neste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo à alteração e ampliação de prédio existente para a implementação de um 

Empreendimento Turístico em Espaço Rural, que pretende levar a efeito num prédio que 

possui no local supra referido. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à empresa requerente a 

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

Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir a pretensão nos termos da 

informação técnica de 11 de Fevereiro de 2011, que abaixo se descreve e de que deve ser 

dado conhecimento à interessada. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - Vem a requerente solicitar a apreciação de um pedido de alteração e ampliação 

REQUERIMENTOS 
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de um prédio existente, referente ao aproveitamento de um prédio existente, para a 

implementação de um empreendimento de Turismo em Espaço Rural. Este conjunto insere-se 

num prédio Urbano – Moradia térrea, com 6 assoalhadas, cozinha, casa de banho, 2 

corredores, 2 despensas, terraço com uma área de 200,00m
2
 e logradouro com uma área de 

5760,00m
2
, confrontando-se a norte estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 10675/030996 sob o artigo nº 7 519. -----------------------------------------------------------  

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

de São Brás de Alportel, eficaz pelo aviso nº 10012/2009 e publicado em Diário da República 

de 22 de Maio de 2009,2ª série nº 99. --------------------------------------------------------------------  

 -------- O edifício destinado para turismo em Espaço Rural com valência de Casa de Campo 

localiza-se em ESPAÇO AGRICOLA CONDICIONADO – RESERVA AGRICOLA 

NACIONAL – ZONA AFASTADA: PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PUBLICAS E 

CONFINA A NORTE COM CM1200, regendo-se pelas disposições dos artigos 23º E do 

PDM sem prejuízo das restantes disposições regulamentares. ---------------------------------------  

 -------- 3 - Formulado nos termos da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, e na vertente 

turística tendo em conta a Portaria n.º 937/2008, de 20 de Agosto, e o Decreto-Lei nº 39/2008 

de 7 de Março, alterado pelo Decreto-Lei nº 228/2009, de 14 de Setembro, verifica-se que as 

peças apresentadas não esclarecem as dúvidas solicitadas na apreciação liminar. --------------  

 -------- ANALISADA A PRETENSÃO: -----------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Analisada a pretensão verifica-se desconformidade entre as peças desenhadas e o 

disposto no artigo 23º E, atendendo ao incumprimento do aumento de nº de pisos bem como a 

descrição do Registo Predial “casa térrea”, bem como os afastamentos ao eixo de caminho 

do Caminho Municipal 15m. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Integrada num contexto de turismo rural deverá o requerente apresentar o quadro 

de parâmetros urbanístico e mencionar qual a capacidade de nº de quartos, nº de camas 

turísticas, nº de residentes, uso, nº de estacionamento, uso e áreas totais utilizadas.-------------  

 -------- 6 - Deverá apresentar uma planta de implantação com todo o contexto de 

impermeabilização com o devido espaço de parqueamento, Zonas de lazer com a 

implantação de espécies arbustivas, zonas pedonais, etc., mencionando sempre os materiais a 

utilizar bem como áreas utilizadas. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - A pretensão insere-se em Área Agrícola Condicionada, segundo o RPDM, 

encontra-se integrada em solos da RAN, e referido um parecer emitido pela Direcção 
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Regional da Agricultura do Algarve, que se diz competente para emitir parecer Favorável 

…”analisadas as alegações e documentos recebidos, face à nova implantação apresentada, 

decidiu a Entidade por unanimidade modificar a intenção e emitir o parecer Favorável……”  

 -------- 8 - Mais se informa uma vez que a pretensão se encontra inserida em Zona afastada: 

protecção as captações publicas deverá os serviços solicitar parecer à Administração da 

Região Hidrográfica do Algarve. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido desfavorável, com base na alínea a), 

ponto 1) artigo 24º Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com alterações que lhe foram 

conferidas pela Lei n.º 26/10, de 30 de Março. ---------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar, salvo melhor opinião, remete-se à Consideração 

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

 -------- PEDIDO DE ALOJAMENTO LOCAL DE PAUL ANDREW HEYDEN E 

SARAH ELIZABETH HEYDEN, EM BICO ALTO:- Presente um requerimento de Paul 

Andrew Heyden e Sarah ElizabetH Heyden, residentes na Avenida 5 de Outubro, em 

Almancil, no município de Loulé, a solicitar o registo de uma moradia como estabelecimento 

de alojamento local no sítio do Bico Alto, neste município. ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 31 de Janeiro de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: ------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 20 de Abril de 2011. --------------------  

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

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008 de 7 de Março, com redacção pelo DL n.º 228/2009 

de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho, é solicitado o registo de moradia 

com 2 quartos e capacidade para 4 pessoas, no Sítio da urbanização do Bico Alto, n.º 9, em 

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

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

 -------- 1 - Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º 51 de 

01/08/2001 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O presente registo foi instruído correctamente a 25/01/2011 pelo que o 

requerimento de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

REQUERIMENTOS 
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estabelecidas na portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho.-----------------------------------------------  

 -------- 3- Durante o período de 60 dias úteis (até 20 de Abril de 2011) subsequentes à 

entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder 

à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 

respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” ---------  

 -------- PEDIDO DE ALOJAMENTO LOCAL DE ALAN JOHN READ MATHEWS E 

CAROL BELINDA READ MATHEUS, EM S. ROMÃO:- Presente um requerimento de 

Alan John Read Mathews e Carol Belinda Read Mathews, residentes na E.N. 125, sítio da 

Fronteira, freguesia de Quarteira, no município de Loulé, a solicitarem o registo de uma 

moradia como estabelecimento de alojamento local no sítio de São Romão, neste município. --  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 31 de Janeiro de 2011, que a seguir se transcreve, o seguinte: ------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; -----------------------------  

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 20 de Abril de 2011. --------------------  

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

 -------- “De acordo com o DL n.º 39/2008 de 7 de Março, com redacção pelo DL n.º 228/2009 

de 14 de Setembro e Portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho, é solicitado o registo de moradia 

com 4 quartos e capacidade para 8 pessoas, no Sitio de São Romão, em São Brás de Alportel.  

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

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o respectivo Alvará de licença n.º 61 de 

08/09/2009 comprovando a sua legalidade. -------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O presente registo foi instruído correctamente a 25/01/2011 pelo que o 

requerimento de registo carimbado por esta Câmara Municipal constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na portaria n.º 517/2008 de 25 de Junho.-----------------------------------------------  

 -------- 3- Durante o período de 60 dias úteis (até 20 de Abril de 2011) subsequentes à 
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entrada do último requerimento devidamente instruído a Câmara Municipal poderá proceder 

à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de forma a verificar o 

respectivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de 

incumprimento, o registo será cancelado. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior. -----------  

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------- ALGAR – TARIFÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 2011:- Presente o 

ofício de 26 de Janeiro de 2011, remetido pela Algar – Valorização e Tratamento de 

Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a informar os valores do tarifário 

de resíduos sólidos urbanos, já aprovado pela Ministra do Ambiente, com aplicação a partir 

do dia 1 de Janeiro de 2011.--------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer cópia deste 

documento à Secção de Contabilidade para efeito de conferência de facturas. --------------------  

 -------- ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA OS CENSOS 2011:- Presente uma 

informação da Técnica Municipal para os Censos 2011 relativa à necessidade de abertura de 

uma conta bancária específica para a movimentação de todos os pagamentos e recebimentos 

do INE no âmbito dos Censos 2011. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de conta 

bancária no Banco Espírito Santo, na agência de S. Brás de Alportel. ------------------------------  

 -------- GLOBALGARVE – PROJECTO ALGARVE DIGITAL – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIOS DE 2011:- Na sequência do pedido de atribuição de subsídio para a 

sustentabilidade do Projecto Algarve Digital por parte da empresa Globalgarve, o executivo 

solicitou à respectiva empresa o envio da lista detalhada dos serviços prestados no âmbito 

deste projecto para o ano 2011. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presente a informação enviada, via e-mail, em 02 de Fevereiro corrente, pela empresa 

Globalgarve. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio anual à 

Globalgarve no valor de € 17.703,20 (dezassete mil, setecentos e três euros e vinte cêntimos).  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, que este subsídio seja atribuído em duas 

prestações, cada uma no valor de € 8.851,60 (oito mil oitocentos e cinquenta e um euros e 

sessenta cêntimos), sendo a primeira transferida até 31 de Março e a segunda até 31 de Julho 

do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AMORTIZAÇÃO PARCIAL DE EMPRÉSTIMO:- Presente a seguinte 

informação prestada pela Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial: ------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Amortização Parcial do Empréstimo nº 56045621417 – Construção da 

Circular Norte 2ª fase. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na sequência da informação do Director do Departamento Técnico Municipal datada 
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de 31/01/2011, informo V. Exas que efectuados os cálculos necessários, proponho que o valor 

da amortização parcial antecipada do empréstimo supra referido seja de € 257 000,00. -------  

Cálculos:  

Valor da obra considerado (a) € 1.022.890,06 

Valor do empréstimo (b) € 748 266,07 

Valor da comparticipação FEDER (c ) € 530 956,52 

Valor Apurado para amortização (D) = (a) - (b) -(c ) € 256 332,53 

 -------- É o que me cumpre informar, à consideração superior.” ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à amortização parcial 

antecipada do empréstimo supra referido no valor de € 257.000,00 (duzentos e cinquenta e 

sete mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE PARECER 

GENÉRICO:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ “PEDIDO DE PARECER -------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal (do nº 2 do art.º 3 da Portaria n.º 4–A/2011 de 3 de 

Janeiro). A emissão deste parecer depende da verificação dos requisitos seguintes: -------------  

 -------- “a) Descrição do contrato e seu objecto, demonstrando não se tratar de trabalho 

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de 

emprego público constituída ou a constituir; ------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pela delegação da 

Direcção -Geral do Orçamento, ou pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, 

I. P., quando se trate de organismo que integre o perímetro da segurança social aquando do 

respectivo pedido de autorização; ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; -  

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum; -----------------------------------------------------------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte”. -------------------------------------  

 -------- Nos termos do art.º 4º da Portaria n.º 4–A/2011 de 3 de Janeiro é concedido parecer 

genérico favorável à celebração de todas as prestações de serviços: -------------------------------  

 -------- a) Não seja ultrapassado o montante anual de € 5.000,00 (exclui o IVA) com o 

mesmo prestador; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O trabalho a executar se enquadre numa das seguintes situações: -----------------------  

 -------- i. Acções de formação até 132 horas; -----------------------------------------------------------  

 -------- ii. Prestação de serviço cuja execução se conclua no prazo de 20 dias a contar da 

notificação da adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como se sabe, há determinados serviços adquiridos pela Autarquia que não estão 

englobados nas situações supra referidas, que devido à sua natureza ou especificação, os 

mesmos não poderão ser realizados pelos serviços municipais, ou por, não existirem 

máquinas ou equipamentos adequados, ou por, não haver pessoal disponível ou especifico 

para a sua realização. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido é solicitado que para além das situações previstas no número 1 do 

artigo 4.º da Portaria n.º 4-A/2011, de 3 de Janeiro, deverão se abrangidas outras prestações 

de serviços de acordo com o n.º 3 do mesmo artigo, nomeadamente: -------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Viaturas; ----------  

 -------- - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Maquinaria e 

Equipamentos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Prestações de Serviços de Despesas de Comunicações; ------------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Publicidades/Anúncios/Publicações; ---------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Reparação/Conservação/Manutenção de Bens Móveis e 

Imóveis; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- - Prestação de Serviços de Distribuição; -------------------------------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Manutenção/Conservação de Espaços Verdes; ---------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Aluguer de Viaturas/Máquinas; ---------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamentos; ---------------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Aluguer de Bens Móveis e Imóveis; -----------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Uso Corrente; ------------------------------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Restauração; -------------------------------------------------------  

 -------- - Prestação de Serviços de Trabalhos Específicos (topografia, informática, avaliação 

psicológica, entre outros); ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Outras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pelo que se propõe, que seja aprovada a presente proposta e seja concedido parecer 

genérico favorável às prestações de serviços supra referidas, até ao valor máximo de 

€ 5.000,00 (sem IVA) anual por prestador. --------------------------------------------------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a presente proposta 

e dar parecer genérico favorável às prestações de serviços constantes na presente proposta, até 

ao valor máximo de € 5.000,00 (cinco mil euros). ------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO (BROCHURAS, 

PANFLETOS, AGENDAS SÃO BRÁS ACONTECE, ENTRE OUTROS) – PEDIDO 

DE PARECER:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, 

Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de 

Distribuição (Brochuras, Panfletos, Agenda São Brás Acontece, entre outros), mais informo 

que não é trabalho subordinado. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento é de 4.900,00 euros. ------------------------------------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

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

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável.” -----------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE 

CONTENTORES – PEDIDO DE PARECER:- Presente a seguinte informação prestada 

pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém: -----------------------------------  

 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ PEDIDO DE PARECER ---------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 

alteração na medida em que o OE 2011 prevê no seu art.º 22 sob epígrafe “contratos de 

prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a celebrar ou 

renovar a partir de 1 de Janeiro de 2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei 

nº 12-A/2008, na redacção actual (lei dos vínculos, carreiras e retribuições - LVCR) carecem 

de parecer prévio da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  
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 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (art.º 6 do art.º 22 do 

OE2011), são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: -------------------------------------------------------------  

 -------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Pedido de Parecer – Pedido de Parecer – 

Prestação de Serviços de Lavagem e Desinfecção Mecânica e Manual (quando necessário) de 

Contentores de Deposição de Resíduos Sólidas Urbanos em Várias Zonas no Concelho de 

São Brás de Alportel., mais informo que não é trabalho subordinado. -----------------------------  

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento é de € 13.000,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor. ----------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os 

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

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 

participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respectivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer 

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -----------  

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte: Não aplicável. ------------------  

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável e autorizar a 

abertura do procedimento proposto. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ACREMS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

RECREATIVA ESCOLA DE MÚSICA SAMBRASENSE:- Presente uma comunicação da 

ACREMS – Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense, de 8 de 

Fevereiro corrente a solicitar um apoio por parte da autarquia, no valor de € 1.000,00 (mil 

euros) para aquisição de instrumentos musicais, no âmbito de uma candidatura apoiada 

também pelo INATEL. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 1.000,00 (mil 
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euros) conforme solicitada. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. --------------------------  

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- Presente uma 

informação prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que os 

ocupantes do fogos números 10 e 85 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram 

atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. -----------------------------------------------------  

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 2 a 14 de Fevereiro em curso, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. -----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal 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 Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 265 a 300, 303 

a 316, 320 a 321, 325 a 327, 335, 361 a 423, 431 a 432, 440 a 441 no valor de € 46.261,52 

euros;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou também conhecimento dos pagamentos já autorizados pelo executivo 

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 259 a 264, 

342 a 358, no valor de 37.878,48 euros; -----------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 27 de Outubro 

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 301 a 302, 317 a 319, 322 a 

324, 328 a 334, 336 a 341, 359 a 360, 424 a 430, 433 a 439, 442, no valor de 42.560,06 euros.  

 

 



     

 

Reunião de 2011/02/15  Página 26 

 -------- 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 da Divisão de Administração Municipal, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


