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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 13/2011 

da reunião ordinária de 21 de Junho de 2011 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins, Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura. -------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, ausente por motivo de 

férias.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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

 

 

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

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

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 116, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.299.229,50 euros dos 

quais 1.296.652,97 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.557,44 euros em numerário e 19,09 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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 -------- HASTA PÚBLICA – BANCAS DE FRUTAS E LEGUMES DO MERCADO 

MUNICIPAL:- Sendo quinze horas, o Presidente declarou aberto o período da hasta pública, 

iniciando-se os trabalhos para a arrematação. -----------------------------------------------------------  

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 13 de Junho de 2011 

marcada para este horário, de três bancas de Frutas e Legumes do Mercado Municipal que se 

encontram vagas conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião ordinária 

realizada no passado dia 7 de Junho de 2011. -----------------------------------------------------------  

 -------- Banca 29 - Destinada à venda de frutas e legumes -----------------------------------------  

 -------- Por não se encontrar na sala quaisquer interessados em licitar a banca, não foi a 

mesma colocada em licitação. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Banca 33 - Destinada à venda de frutas e legumes -----------------------------------------  

 -------- Estava na sala uma única pessoa interessada em licitar, a qual foi devidamente 

identificada como a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Paula Marina Machado Medeiros Viegas – Cartão de Cidadão número 10279044 e 

contribuinte fiscal número 193942747. ------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), 

considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o acto 

público com a adjudicação, por arrematação, a Paula Marina Machado Medeiros Viegas da 

Banca 33 do Mercado Municipal, tendo de imediato sido notificada verbalmente para o 

pagamento do valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 

assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia. -----------------------------  

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta acta. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Banca 34 - Destinada à venda de frutas e legumes -----------------------------------------  

 -------- Estava na sala uma única pessoa interessada em licitar, a qual foi devidamente 

identificada como a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------------  

 -------- Paula Marina Machado Medeiros Viegas – Cartão de Cidadão número 10279044 e 

contribuinte fiscal número 193942747. ------------------------------------------------------------------  

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), 

considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o acto 

público com a adjudicação, por arrematação, a Paula Marina Machado Medeiros Viegas da 

Banca 34 do Mercado Municipal, tendo de imediato sido notificada verbalmente para o 

HASTA PÚBLICA 
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pagamento do valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 

assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia. -----------------------------  

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta acta. ----------------------------------------------------------------------------  
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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:-----------  

 --------  – Protocolo de Colaboração – Ordem dos Psicólogos Portugueses; ------------------------  

 --------  – Licenciamento de Festival de Artes, da Casa da Cultura António Bentes; --------------  

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

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

 -------- O Senhor Presidente informou o executivo que no próximo dia 24 de Junho irá estar 

de férias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – ALGARVE CENTRAL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCEPÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio 

apresentou a seguinte proposta elaborada pelo Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro: ------------  

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

 -------- “Projecto Programação Cultural em Rede – Algarve Central -----------------------------  

 -------- Prestação de Serviço de Concepção, Impressão e Distribuição de Material de 

Divulgação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- - Os Municípios de São Brás de Alportel, Faro, Loulé, Tavira e TMF- Teatro 

Municipal de Faro, E.M, constituíram uma parceria designada por Algarve Central, para 

desenvolvimento de iniciativas culturais; ----------------------------------------------------------------  

 -------- - No âmbito dessa parceria foi aprovada a candidatura “Programação Cultural em 

Rede-Algarve Central”, por deliberação da Comissão Directiva do PO Algarve 21 em 

04/08/2009, na qual se prevê a aquisição de serviços concepção, impressão e distribuição de 

material de divulgação da Programação Cultural em Rede, definida pelo Agrupamento; ------  

 -------- - Nos termos da lei, designadamente dos Contratos Públicos é necessária a 

constituição de um agrupamento de entidades adjudicantes, o qual a autarquia deliberou 

integrar, em reunião de Câmara de dia 26 de Abril de 2011, e aceitou como representante o 

Município de Faro, em vista à formação de um contrato, cuja execução seja do interesse de 

todos os parceiros da candidatura; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- - O custo total para esta prestação de serviços, para 2011 e 2012, se integra no valor 

aprovado em candidatura, sendo aquele no montante de € 20.500,00, acrescido de IVA, e 

será suportado em partes percentuais por cada um dos parceiros, os Municípios de São Brás 

de Alportel, de Tavira, de Loulé, de Olhão e de Faro e o Teatro Municipal de Faro, onde 

cabe ao Município de São Brás de Alportel o investimento de € 1.000,40 (mil euros e 

quarenta cêntimos), acrescido de IVA, tal como reflecte o quadro da minuta de Caderno de 

Encargos, do procedimento de concurso, remetido pela Câmara Municipal de Faro; -----------  

 -------- - Existe verba para o efeito, prevista nas Grandes Opções do Plano 2011/2012, (251-

2010/50853). -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Nos termos da lei, é solicitada a aprovação das peças de procedimento para a 

prestação de serviços de concepção, impressão e distribuição de material de divulgação, 

PROPOSTAS 
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remetidas pelo representante do agrupamento aos parceiros, na qualidade de entidades 

adjudicantes; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que:  ---------------------------------------  

 -------- 1) Nos termos do acima exposto, aprove o Caderno de Encargos, proposto pelo 

representante do agrupamento; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de Convite para abertura do 

procedimento atrás referido;” -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e a 

proposta de convite para a abertura do procedimento. -------------------------------------------------  

 -------- PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE 

TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO – ASSISTENTE OPERACIONAL 

(AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA):- O Senhor Presidente apresentou a seguinte 

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

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

 -------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, por tempo indeterminado, na carreira/categoria 

de Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Educativa), para o Sector de Educação”. -----  

 -------- No âmbito das competências delegadas na autarquia ao nível da educação, existe a 

necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho por tempo indeterminado, na 

carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Educativa), para o Sector 

da Educação, tendo em conta a vaga existente, decorrente da alteração de funções da 

Assistente Operacional, Vera Alexandra Flor da Silva. -----------------------------------------------  

 -------- Considerando que é imprescindível a ocupação deste posto, tendo em conta que é 

necessário assegurar o normal funcionamento das escolas, e verificando-se que para a 

categoria em causa existe uma reserva de recrutamento interna, prevista no n.º 1 do art. 40.º 

da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída com base no procedimento 

concursal n.º 05/2010, o qual visou o preenchimento de 19 postos de trabalho, por tempo 

indeterminado para a categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Educativa), 

cuja lista de ordenação final foi homologada em 31 de Agosto de 2010. ---------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a utilização da reserva de recrutamento constituída no 

âmbito da homologação da lista de ordenação final do procedimento concursal comum para 

a contratação por tempo indeterminado de um Assistente Operacional (Auxiliar de Acção 

Educativa), verificando-se que o mencionado procedimento concursal se encontra no prazo 
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de validade, nomeadamente de 18 meses, conforme o previsto na lei.”-----------------------------  

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

 -------- PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE 

TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO – ASSISTENTE OPERACIONAL 

(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS):- O Senhor Presidente apresentou a seguinte 

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

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

 -------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, por tempo indeterminado, na carreira/categoria 

de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), para o Sector de Educação”. -------  

 -------- Tendo em conta a necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho por tempo 

indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços 

Gerais), para o Sector da Educação, no âmbito do apoio aos refeitórios escolares e tendo em 

conta a vaga ocorrida pelo falecimento da Assistente Operacional, Maria Senhorinha Uva 

Mendonça Gago. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- Considerando que é imprescindível a ocupação destes posto, e verificando-se que 

para a categoria em causa existe uma reserva de recrutamento interna, prevista no n.º 1 do 

art. 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída com base no procedimento 

concursal n.º 04/2010, o qual visou o preenchimento de 13 postos de trabalho, por tempo 

indeterminado para a categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), cuja 

lista de ordenação final foi homologada em 31 de Agosto de 2010. ---------------------------------  

 -------- PROPONHO a este órgão a utilização da reserva de recrutamento constituída no 

âmbito da homologação da lista de ordenação final do procedimento concursal comum para 

a contratação a termo resolutivo certo de um Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços 

Gerais), verificando-se que o mencionado procedimento concursal se encontra no prazo de 

validade, nomeadamente de 18 meses, conforme o previsto na lei.” --------------------------------  

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROCº N.º 10/2011, DE EMIDIO & GONÇALVES, LDA – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MORADIA 

UNIFAMILIAR E PISCINA EM VALE/MEALHAS:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 10/2011, em que a firma Emídio & Gonçalves, Lda. com 

sede na Rua Luís Bívar, n.º 33-D, nesta Vila, solicita informação prévia para a construção de 

moradia unifamiliar e piscina num prédio que possui no Vale das Mealhas, neste município. --  

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

informação técnica de 3 de Junho de 2011 que abaixo se transcreve e de que se deve dar 

conhecimento à firma requerente. -------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - Na reunião de câmara de 10 de Maio de 2011, foi deliberado “que é intenção 

mandar informar que não é viável a pretensão, nos termos da informação técnica de 8 de 

Abril de 2011.”Em resposta ao que foi deliberado veio o requerente entregar documentos no 

dia 02 de Junho de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Dos documentos apresentados enuncia-se as justificações apresentadas pelo 

requerente para que seja viável a pretensão: -----------------------------------------------------------  

 -------- Levantamento fotográfico da edificação existente; --------------------------------------------  

 -------- Não aumentar o número de pisos pré-existentes; ----------------------------------------------  

 -------- O total edificado não ultrapasse os 300,0m 
2
; --------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisando as fotografias e a memória descritiva verifica-se que encontra-se 

resolvido o ponto n.º 3 da informação técnica de 8 de Abril de 2011 (manter a pré-existência 

de pisos) então a pretensão cumpre na íntegra as alíneas do ponto n.º 4 do art.º 23-E do 

RPDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à ampliação do edifício existente. O 

requerente deverá satisfazer as condições nos pontos n.º 2.1, 2.2 e 2.3 da informação técnica 

de 8 de Abril de 2011 aquando da entrega do processo de licenciamento. É quanto nos 

cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” -----------------------------------------------  

 -------- PROCº N.º 64/2010, DE FLORÊNCIO DOS SANTOS GUERREIRO E OUTRA 

– CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM MACHADOS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 64/2010, em que Florêncio dos Santos 

Guerreiro e Catarina Afonso Pinto Guerreiro, residentes no sítio da Arjona, Caixa Postal 

REQUERIMENTOS 
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149-A, freguesia de Estói, município de Faro, solicitam a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à construção de moradia unifamiliar num terreno de que são proprietários 

no sítio dos Machados, neste município. -----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 16 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser 

dada conhecimento aos requerentes. ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na informação técnica de 10 de Março de 2011, foi solicitado ao requerente a 

alteração da implantação do edifício mais a poente para que a pretensão fosse inserida na 

totalidade em espaço urbanizável a reestruturar. Na sequência da informação técnica vem o 

requerente entregar no dia 20 de Maio de 2011 nova implantação da edificação pretendida. -  

 -------- Face aos elementos apresentados estes serviços informam o seguinte: --------------------  

 -------- 1 - A nova implantação situa-se mais a poente inserindo-se em espaço urbanizável a 

reestruturar cumprindo o ponto n.º 6 da informação técnica de 10 de Março de 2011. ----------  

 -------- 2 - A pretensão só alterou a sua implantação mantendo a sua área de construção, 

alçados e mapa de acabamentos; -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisada a memória descritiva verifica-se que é pretensão do requerente a 

construção de um edifício unifamiliar com cerca de 300,0m
2
 e com dois pisos acima de cota 

de soleira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Da construção que o requerente pretende efectuar resulta a constituição de uma 

habitação unifamiliar tipologia T3 com 3 quartos, 2 hall, 4 casas de banhos (3 suites), sala 

de estar, sala de jantar, cozinha, lavandaria, arrumos e terraço coberto.--------------------------  

 -------- 5 - Verifica-se que a pretensão não contraria os dispostos legais definidos pelo ponto 

n.º2 do artigo 53.º, do Regulamento do Plano Director Municipal; ---------------------------------  

 -------- 6 - A pretensão continua a verificar os pressupostos apresentados pelo Regulamento 

Geral de Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e 

espaços livres adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Em termos de acessibilidades o projecto dá cumprimento às disposições 

estabelecidas no DL n.º 163/06, de 8 de Agosto, tendo sido entregue o correspondente plano 

de acessibilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - Em relação ao tipo de construção, nomeadamente aos elementos que constituem os 
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alçados e a cobertura deverá ser cumprindo o que é referido na memória descritiva nas 

folhas n.º 09 e 10 do presente processo. -----------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º555/99, de 16 de Dezembro, na 

redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projecto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROCº N.º 35/2011, DE PAUL RAYMOND HARRISON E OUTRA – 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA, ANEXO E MURO EM MESQUITA ALTA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 35/2011, em que Paul Raymond 

Harrison e Kirsten Ann Harrison, residentes na Rua Gago Coutinho, n.º 49 – R/ch, nesta 

Vila, solicitam a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de piscina, anexo 

e muro de suporte num prédio de que são proprietários no sítio da Mesquita Alta, neste 

município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 14 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento aos requerentes. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Sector de 

Contra Ordenações. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Piscina, 

Anexo e Muro de Suporte, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

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

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

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de Maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado; -----------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Confina a Sul com Via Não Classificada. -----------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se na Mesquita Alta é composto por prédio 

urbano com área de 730,44m
2 

– área coberta de 133,78m
2
 edifício de rés-do-chão, com 

logradouro e área descoberta de 596,66m
2
, confina a Sul com caminho, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3353/19880902, o artigo com o n.º 9233. -----------  

 -------- 2 - É pretensão do requerente a construção de uma piscina, terraço envolvente, um 

anexo de apoio aos produtos da piscina e jardinagem e a legalização de uma garagem. -------  

 -------- 3 - Analisando a pretensão verifica-se que o anexo tem uma área de 24,75m
2
 e a 

garagem a legalizar têm uma área de 49,79m
2
. --------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 24,75m
2
, 

totalizando uma área de 158,53m
2
. A área da garagem não é contabilizada uma vez que a 

cave é considerada piso técnico. Assim sendo a referida situação não contraria os dispostos 

legais definidos pelo artigo 23.º-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; --------------  

 -------- 5 - Em relação à construção de piscina (35,25m
2
) e área envolvente não se vê nenhum 

inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 7 - O projecto dá cumprimento às disposições estabelecidas no DL n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, tendo sido entregue o correspondente plano de acessibilidades. ---------------------------  

 -------- 8 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara municipal de São 

Brás de Alportel (garagem), na propriedade do requerente. A prossecução do mesmo deverá 

levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido através de um processo de 

contra ordenação, alínea a) do ponto nº1 do artigo 98º do Decerto – Lei nº 555/99 de 16 de 

Dezembro na redacção do Decreto-Lei nº 26/2010, de 30 de Março. -------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente, no âmbito do n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

na redacção do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, aguardando-se 6 meses para 



     

 

Reunião de 2011/06/21  Página 17 

apresentação de projecto de especialidades. Em relação à garagem alerta-se para o ponto 

n.º 8 supra referido remetendo o assunto à consideração superior porque se trata de uma 

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

 -------- PROCº N.º 66/2010, DE CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE ESTOI, LDA – 

ALTERAÇÃO E REMODELAÇÃO INTERIOR DE FRACÇÃO EM RUA DR. 

EVARISTO SOUSA GAGO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 66/2010 em que o gerente da firma Clínica Médica Dentária de Estói, Lda., com sede na 

Av. Dr. Emiliano da Costa, n.º 13, em Estói, município de Faro, solicita a alteração e 

remodelação do interior de uma fracção (prédio existente) para adaptação à instalação de uma 

Clínica Dentária na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, n.º 23, em S. Brás de Alportel. ---------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 16 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e de que deve 

ser dado conhecimento à firma requerente. --------------------------------------------------------------  

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

 -------- “A requerente Clínica Médica e Dentária de Estoi Lda., proprietária de uma clínica 

dentária na Rua Dr. Evaristo Sousa Gago vem através do respectivo processo n.º 66/2010 

proceder à alteração e remodelação interior da Fracção do referido estabelecimento 

segundo as normas legais em vigor. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Na sequência do processo de alteração e remodelação da Clinica Dentária, de 

25.02.2011: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) O Centro de Saúde de São Brás de Alportel emite parecer em que se mantem o 

parecer anteriormente emitido pela Delegada de Saúde Adjunta do ACES central, Oficio 

nº 65/2011 de 15/02/2011; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da análise da memória descritiva enviada pelo requerente esclarece-se que o 

Decreto-Lei n.º 279/2009, de 6 de Outubro regula a criação e fiscalização das Unidades 

Privadas de Saúde estabelece os requisitos relativos à instalação, organização e 

funcionamento destas Unidades, estabelecendo na secção III, art.º 9 ponto 5, que os 

requisitos de funcionamento das Unidades Privadas e Serviços de Saúde são definidos por 

Portaria do Ministério da Saúde – a Portaria 268/2010, de 12 de Maio, onde a situação das 

Instalações Sanitárias deste tipo de estabelecimentos se encontram perfeitamente definidas. --  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Mais informamos que o decreto – Lei n.º 163/2008, de 8 de Agosto mencionado pelo 

requerente na memória descritiva, não contempla a matéria em apreço. --------------------------  

 -------- b) Relativamente ao projecto de segurança contra risco de incêndios emitido pela 

Autoridade Nacional de Protecção Civil, emite parecer em que a aplicação e verificação das 

condições de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE) é da responsabilidade dos 

autores e coordenadores dos projectos, conforme artigo 6º, do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 

12 de Novembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Da análise ao projecto apresentado, verifica-se a existência de portas de deslizamento 

lateral, nada sendo mencionado sobre a sua eventual motorização, não permitindo concluir 

se as mesmas cumprem o determinado no nº 3, do artigo 54º, do Anexo à Portaria 

n.º 1532/2008, de 29 de Dezembro. -----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Analisada a pretensão e tendo em conta os pareceres emitidos pelas entidades 

competentes envolvidas, estes serviços informam que o projecto de arquitectura encontra-se 

em condições para ser aprovada, desde que a requerente cumpra o enunciado desses 

pareceres, pelo que se deve dar conhecimento dos mesmos à requerente. -------------------------  

 -------- 2 - Assim, considera-se estarem reunidas condições para a emissão de parecer 

favorável, de ordem técnica pelo que se propõem a aprovação do presente projecto de 

arquitectura. Deve a requerente apresentar os necessários projectos de especialidades no 

prazo de 6 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se PARECER FAVORÁVEL, pelo que propõe-se a 

aprovação do projecto de arquitectura e o deferimento final da pretensão, devendo 

apresentar as especialidades necessárias no prazo de 6 meses. -------------------------------------  

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

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

 -------- PROCº Nº 4/2011, DE CHARLES HENDRICK PAFF – CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA, REMODELAÇÃO E ALTERAÇÕES DE EDIFÍCIO EXISTENTE EM 

CAMPINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 4/2011, em que 

Charles Hendrick Paff, residente no Gaveto da Rua do Pé da Cruz, n.º 24 – 1º, n.º 3, 

Apartado 149, na cidade de Faro, solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

construção de piscina e reconstrução e ampliação de uma habitação existente num terreno de 
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que é proprietário no sítio da Campina, neste município. ---------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 16 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser 

dado conhecimento à requerente. --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente à construção de piscina e a reconstrução e 

ampliação de uma habitação existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte 

parecer técnico: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

 -------- A parcela em apreço segundo as classificações de solo atribuídas pelo Plano Director 

Municipal de São Brás de Alportel, eficaz pelo Aviso n.º 10012/2009 e, publicado em Diário 

da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série n.º 99: --------------------------------------------------  

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

 -------- ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR; ------------------------------------------  

 -------- SERVIDO POR REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; -----------------------------  

 -------- SERVIDO POR REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

DOMÉSTICAS; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CONFINA A SUL COM ESTRADA MUNICIPAL N.º 513, A NORTE E 

NASCENTE COM VIA NÃO CLASSIFICA. ----------------------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 52º, 53º sem prejuízo das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável. ----------------------------------------------------  

 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - É pretensão do requerente a construção de piscina e a reconstrução e alteração de 

uma habitação existente, localizada na Campina, composto por prédio misto – terra de 

cultura com árvores e 2 edifícios, 1 com 2 pisos, dependências e quintal e outro térreo com 

quintal, com uma área coberta de 578,00m
2
 e descoberta 4275,00m

2 
perfazendo um total de 

área de 4853,00m2, confrontando-se a Norte com caminho, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 17071/20100517 inscrito sob os artigos urbanos 3069 e 1970 e 

rústicos 3719 e 3728.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Pretende o requerente a remodelação e alteração da edificação existente de modo 

a adaptar melhores condições de habitabilidade e satisfazer as necessidades do requerente. --  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3 - Tratando-se de um aglomerado existente, com característica específica considera-

se que, a proposta apresentada cumpre os índices definidos para a zona, dado que a sua 

alteração não ocupa novos solos dado que a área de ocupação foi ultrapassada por direito 

adquirido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A existência de casas de estruturas vernácula algarvia, de piso térreo e primeiro 

piso, é de considerar que o presente pedido contribui para a sustentabilidade da zona. --------  

 -------- 5 - Foi entregue o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 

arquitectura referindo a conformidade da proposta com o Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, assim como foi entregue o Plano de Acessibilidade (estabelecido n.º 5 do artigo 3º do 

diploma). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido de licenciamento da pretensão reúne 

condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de Março. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROCº Nº 31/2011, DE SORAIA MARIA JESUS MOREIRA – CONSTRUÇÃO 

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

de Urbanismo sob o n.º 31/2011, 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 construção de moradia bifamiliar num terreno de que é proprietária no sítio da 

Campina, neste município. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 17 de Junho de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser 

dado conhecimento à requerente. --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão da requerente à construção de moradia bifamiliar, no 

terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------------------------------  

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ---------------------------------------------------------------  

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

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da 
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República de 19 de Julho de 1995, I série, alterado por correcção e rectificação, eficaz pelo 

aviso n.º 10012/2009 e, publicado em Diário da República de 22 de Maio de 2009, 2ª série 

n.º 99.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- INSERIDO EM ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR; ---------------------  

 -------- CONFINA A NORTE E SUL COM RUA; ----------------------------------------------------  

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 53º e 72º do RPDM, sem prejuízo das 

restantes disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. ------------------------------  

 -------- APRECIAÇÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Pretende a requerente a construção de moradia bifamiliar, num prédio Urbano 

localizado na Campina, composto por Edifício de rés-do-chão com diversos compartimentos 

e logradouro confinante a Norte e Sul com rua, com uma área total de 134,70m
2
; ---------------  

 -------- 2 - O presente projecto de arquitectura, mencionado de uma construção bifamiliar, 

com uma área bruta de construção perfaz 244,86m
2
, não ultrapassando os parâmetros 

definido no ponto 2 do artigo 53º do RPDM, é um edifício que se desenvolve em 2 pisos 

acima da cota de soleira, analisadas as peças desenhadas a proposta comtempla uma 

demolição e a construção de 2 fogos. --------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Por se tratar de uma demolição total o mesmo careceu de um projecto de 

demolição processo n.º 32/2011, da informação dada, estes serviços informam não haver 

qualquer inconveniente alertando para o cumprimento das normas de segurança e 

cumprimento do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Analisado o projecto de arquitectura apresentado, estes serviços não vêem 

qualquer inconveniente de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do presente. --------  

 -------- 5 - Foi entregue o termo de responsabilidade do técnico autor do projecto de 

arquitectura referindo a conformidade da proposta com o Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de 

Agosto, assim como foi entregue o Plano de Acessibilidade (estabelecido n.º 5 do artigo 3º do 

diploma). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento da pretensão reúne 

condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º de 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 26/201, 

de 30 de Março. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- LICENCIAMENTO DE ESPECTÁCULO “FESTA AZUL” DO 

AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS, JARDIM DA VERBENA - 

RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento do Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas, com sede no sítio da Calçada, neste município, a solicitar licença para divertimento 

público em recinto improvisado, para a realização da Festa de Final de Ano com DJ’s 

convidados – “Festa Azul”, no Jardim da Verbena, no dia 18 de Junho do corrente ano, entre 

as 21h30 do dia 18 e as 2 horas do dia 19 de Junho. ---------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de 14 de Junho de 2011, pelo qual foi concedido autorização 

para a realização da “Festa Azul” no local pretendido, bem como, a emissão da consequente 

licença especial de ruído para o horário solicitado. -----------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE ESPECTÁCULO FINAL DE ANO DA ESCOLA DE 

DANÇA MUSICAL, NO JARDIM DA VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás 

de Alportel, foi presente um requerimento a solicitar licença para divertimento público em 

recinto improvisado para a realização do espectáculo final de ano da Escola de Dança 

Municipal, no Jardim da Verbena, no dia 02 de Julho próximo, entre as 21h30 e as 24 horas. --  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE ESPECTÁCULO DE RUA “LES ETOILES” NO 

JARDIM DA VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um 

requerimento a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a 

realização de Peça de Teatro no recinto do Jardim da Verbena, no dia 4 de Julho, das 22 às 

23h30.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o horário solicitado. ----  

 -------- LICENCIAMENTO DE ESPECTÁCULO DO ALLGARVE – “VIVIANE” NO 

JARDIM DA VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um 

requerimento a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a 

realização do Espectáculo do Allgarve – “Viviane”, no recinto do Jardim da Verbena, no dia 
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15 de Julho do corrente ano entre as 22 horas do dia 15 e a 01 hora do dia 16 de Julho. ---------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTIVAL DE ARTES, DA CASA DA CULTURA 

ANTÓNIO BENTES:- Presente um requerimento da Casa da Cultura António Bentes, 

com sede na Rua Dr. José Dias Sancho, n.º 61, neste município, a solicitar licença para 

divertimento público em recinto improvisado, para a realização do Festival de Artes com 

música ao vivo, na Casa da Cultura António Bentes, no dia 9 de Julho do corrente ano, entre 

as 18h e as 02h. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UMA LOJA DE RETROSARIA E 

ARTESANATO NA RUA EVARISTO SOUSA GAGO:- Presente um requerimento de 

Ana Elisabete Leite Banon Cardoso Magalhães, residente no Bairro João Rosa Beatriz, 

n.º 29 – R/c, Cx. Postal 71, neste município, na qualidade de arrendatária, a solicitar que lhe 

seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de uma loja de retrosaria e artesanato, na Rua Evaristo de Sousa 

Gago, n.º 19-21, nesta Vila. --------------------------------------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma loja 

de retrosaria e artesanato, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 

PARA A FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Segurança para a Feira da Serra 2011 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações - 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 (n.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 – Prestação de Serviços de 

Segurança para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é trabalho subordinado.  

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

valor base do procedimento de € 3.000,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: 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 

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

prestação de serviços tenha idêntico objecto e ou contraparte:  ------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 3.458,00 + IVA ------------------------------------------  

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 

2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 

4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, 

acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os 

€ 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos:  ------------------------------------------------  

 -------- € 2.000,00 + IVA x 3,5%= € 70,00 + IVA ----------------------------------------------------  

 -------- € 1.458,00 + IVA x 16% = € 233,28 + IVA ---------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 303,28 + IVA ( € 

70,00 + 233,28 mais IVA) ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Obteríamos um valor base do procedimento de 3.458,00 + IVA – 303,28 + IVA = 

3.154,72 + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propomos um preço 

base de € 3.000,00 + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 

EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA A FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamento de Som e Luz para a 

Feira da Serra 2011 (Procedimento Ajuste Directo). -------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de Dezembro, adiante designado OE 2011, a prestação de serviços sofre nova 
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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 Remunerações - 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 (n.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 – Prestação de Serviços de 

Aluguer de Equipamento de Som e Luz para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é 

trabalho subordinado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 8.000,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: 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:  ------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 9.700,00 + IVA ------------------------------------------  

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 2.000,00 3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 4.165,00 3,50% sobre o valor de € 2.000,00, 

acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os 

€ 2.000,00 

DELIBERAÇÕES 
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Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos:  ------------------------------------------------  

 -------- € 9.700,00 + IVA x 10% = € 970,00 + IVA ---------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 970,00 + IVA  -------  

 -------- Obteríamos um valor base do procedimento de 9.700,00 + IVA – 970,00 + IVA = 

8.730,00 + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propomos um preço 

base de € 8.000,00 + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 

EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL PARA A FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a 

seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamento Audiovisual para a 

Feira da Serra 2011 (Procedimento Ajuste Directo). -------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações - 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 (n.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 – Prestação de Serviços de 

Aluguer de Equipamento Audiovisual para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é 
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trabalho subordinado.  --------------------------------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 2.500,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: 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:  ------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 3.480,00 + IVA ------------------------------------------  

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 

2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 

4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, 

acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os 

€ 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos:  ------------------------------------------------  

 -------- € 2.000,00 + IVA x 3,5% = € 70,00 + IVA ----------------------------------------------------  

 -------- € 1.480,00 + IVA x 16% = 236,80 + IVA ------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 306,80 + IVA 

(70,00 + 236,80 mais IVA). --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Obteríamos um valor base do procedimento de 3.480,00 + IVA – 306,80 + IVA = 

3.173,20 + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propomos um preço base de 

€ 2.500,00 + IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE 

PALCO PARA A FEIRA DA SERRA 2011:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2011 

(Procedimento Ajuste Directo). ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pedido de Parecer ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 

n.º 12-A/2008, na redacção actual (Lei dos Vínculos, Carreiras e Remunerações - 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 (n.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 – Prestação de Serviços de 

Aluguer de Palco para a Feira da Serra 2011, mais informo que não é trabalho subordinado.  

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

valor base do procedimento de € 3.000,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: 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 
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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.º55-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:  ------------------------------------  

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 4.000,00 + IVA ------------------------------------------  

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a 

€ 2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 

4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, 

acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os € 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos:  ------------------------------------------------  

 -------- € 2.000,00 + IVA x 3,5% = € 70,00 + IVA ----------------------------------------------------  

 -------- € 2.000,00 + IVA x 16% = 320,00 + IVA ------------------------------------------------------  

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 390,00 + IVA 

(70,00 + 320,00 mais IVA). --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Obteríamos um valor base do procedimento de 4.000,00 + IVA – 390,00 + IVA = 

3.610,00 + IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propomos um preço 

base de € 3.000,00 + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PAGAMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTES ESCOLARES – 

ESTÁGIOS FORA DO CONCELHO:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio 

apresentou a seguinte informação: ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência da não continuidade do apoio do programa POPH aos cursos CEF do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas neste ano lectivo 2010/2011 e para fazer face 

às despesas relativas a transportes escolares, competência transferida para o município pelo 

acordo de transferência de competências em matéria de Educação: --------------------------------  
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 -------- Informo através de pedido enviado pelo Agrupamento de Escolas dos montantes 

solicitados para fazer face às despesas com transporte escolar de alunos para os meses de 

Maio e Junho 2011; solicitando a aprovação da transferência de verbas num total de 

1.356,10 €.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência da verba no 

valor de € 1.356,10 ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à 

Secção de Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – PROLONGAMENTO DO 

FUNCIONAMENTO:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou no âmbito do Gabinete de 

Inserção Profissional, o Contrato de Objectivos assinado com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, no passado dia 20 de Junho, com o objectivo de prorrogar por mais 2 

meses o funcionamento deste serviço na autarquia. Apresentou ainda a adenda ao protocolo 

celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel com o objectivo de assegurar a prorrogação já 

referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- “ADENDA AO PROTOCOLO - (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - 

GIP) -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 5 de Maio de 2009 esta autarquia assinou o Contrato de Objectivos com o 

Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da candidatura que efectuou ao 

abrigo da Portaria n.º 127/2009, de 30 de Janeiro, a qual tinha como objectivo a criação do 

Gabinete de Inserção Profissional no Município de S. Brás de Alportel. O referido contrato 

teve uma vigência de 2 anos, de 01 de Julho de 2009 a 30 de Junho de 2011. Neste âmbito foi 

celebrado um protocolo de colaboração com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, com o 

objectivo deste centro contratar um técnico licenciado para assegurar o funcionamento do 

Gabinete de Inserção Profissional. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 20 de Junho de 2011 foi estabelecido um Aditamento ao Contrato de Objectivos, 

no qual foi prorrogado por mais 2 meses a autorização de funcionamento do Gabinete de 

Inserção Profissional. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido torna-se necessário renovar o protocolo existente entre a Câmara 

Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 
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Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel e efectuar as devidas alterações. ----------------------  

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua 

Gago Coutinho n.º 1, Pessoa Colectiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente 

António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO 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, n.º 1, pessoa Colectiva n.º 503971502, representada pelo 

Presidente da Direcção Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por 

SEGUNDO OUTORGANTE, ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -  

 -------- Ponto 1 – O número dois da primeira cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redacção: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------- 1ª ------------------------------------------------------  

 -------------- 1 – (…) ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo (26 meses) será até ao valor máximo de € 37.000,00 (trinta e sete mil euros). -------  

 -------- Ponto 2 – A sexta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redacção: -----  

 --------------------------------------------------------- 6ª ------------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data no dia 1 de Julho de 2009 e cessará no 

dia 31 de Agosto de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantêm-se inalteradas. ----------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

 -------- Primeiro - Ratificar o presente contrato; --------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Aprovar a adenda ao protocolo e dar poderes ao senhor Presidente para a 

assinar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – ORDEM DOS PSICÓLOGOS 

PORTUGUESES:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou o seguinte protocolo: ----------------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Protocolo de Colaboração -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Entre _____________ (nome da entidade receptora), com sede em ______________ 
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(morada), ____________ pessoa colectiva n.º _______, representada pelo(a) Dr. ________ 

(nome), adiante designada por Entidade Receptora e Ordem dos Psicólogos Portugueses, 

com sede na Travessa da Trindade, n.º 16, 5.º A, 1200-469 Lisboa, pessoa colectiva 

n.º 508968291, representada pelo Bastonário, Professor Doutor Telmo Mourinho Baptista, 

adiante designada por OPP; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) O estágio profissional é um requisito indispensável da formação profissional do 

psicólogo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) A atribuição da qualidade de membro efectivo da OPP depende da realização de 

estágio profissional, tal como referido no Regulamento de Estágios Profissionais. --------------  

 -------- A Entidade Receptora e a OPP estabelecem entre si o presente Protocolo de 

Colaboração, nos termos dos números seguintes: ------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 1º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- (Objecto)---------------------------------------------------  

 ------- Constitui objecto do presente protocolo a parceria entre a Entidade Receptora e a 

OPP, visando estabelecer condições para proporcionar ao(s) psicólogo(s) estagiário(s) 

condições de realização de estágio profissional devidamente adequado ao seu grau de 

formação e devidamente definido no plano de estágio. ------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 2º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- (Responsabilidade) --------------------------------------------  

 -------- 1- A selecção do(s) psicólogo(s) estagiário(s) a integrar em situação de estágio 

profissional é da inteira responsabilidade da Entidade Receptora, não podendo ser imputada 

à OPP qualquer responsabilidade da Entidade Receptora, não podendo ser imputada à OPP 

qualquer responsabilidade pela monitorização desse processo ou reporta qualquer queixa ou 

reclamação concernente ao mesmo. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- A publicitação de vagas disponíveis para integração de psicólogo(s) estagiário(s) 

deve remeter exclusivamente para as condições de realização de estágio profissional 

previstas no Regulamento de Estágios Profissionais, independentemente das demais 

condições da Entidade Receptora ou serviços por ela disponibilizados, nomeadamente, 

promoção de cursos de formação na área da Psicologia. ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 3º -------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- (Duração) --------------------------------------------------  
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 -------- 1- O presente protocolo proporciona o enquadramento para a realização de estágios 

profissionais com a duração de 12 meses/18 meses, com o início em __/__/__ e termo em 

__/__/__, com uma carga de ___ horas semanais. -----------------------------------------------------  

 -------- 2- Os estágios profissionais devem observar, no mínimo, 1.600 horas ou 2.400 horas 

no exercício de actividades específicas da Psicologia, consoante o estágio tenha uma 

duração máxima de 12 ou 18 meses, respectivamente; ------------------------------------------------  

 -------- 3- Pelo menos dois terços do período de estágio são realizados em regime presencial, 

podendo as restantes horas ser realizadas em regime não presencial. ------------------------------  

 -------- 4- O curso de formação obrigatório, associado ao estágio profissional, é directamente 

organizado pela Ordem ou através das suas delegações regionais e não está incluído na 

totalidade das horas acima referidas. --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 4.º -------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- (Local e Horário) ---------------------------------------------  

 -------- 1- O exercício das actividades referidas nos números 1 a 3 da cláusula anterior 

desenvolve-se em instalações da Entidade Receptora. -------------------------------------------------  

 -------- 2- Durante o período em que decorre o estágio profissional, o(s) psicólogo(s) 

estagiário(s) estão sujeitos às regras de funcionamento da Entidade Receptora, no que 

respeita a horário de trabalho, descansos diário e semanal, feriados, faltas e demais regras e 

procedimentos internos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 5.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------- (Seguro de Acidentes Pessoais) -------------------------------------  

 -------- Durante o período em que decorre o estágio profissional, o(s) psicólogo(s) 

estagiário(s) estão abrangidos pelo seguro de acidentes pessoais que se encontre contratado 

pela entidade receptora. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 6.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------ (Deveres da Entidade Receptora) ------------------------------------  

 -------- 1- É da responsabilidade da Entidade Receptora: --------------------------------------------  

 ---------- a) Disponibilizar à OPP informação detalhada acerca da sua área de actuação: -----   

 ---------- b) Informar a OPP do número de vagas/oportunidades de estágios profissionais 

disponibilizadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Proporcionar ao(s) psicólogo(s) estagiário(s) condições de realização de estágios 

que se traduzem em mais-valias para a sua formação, permitindo a aplicação, em contexto 
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real de trabalho, dos conhecimentos teóricos decorrentes da formação académica, o 

desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas concretos e a aquisição de 

competências e métodos de trabalho indispensáveis a um exercício competente e responsável 

da actividade da Psicologia, designadamente nas vertentes técnica, científica, deontológica e 

de relacionamento interpessoal; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Favorecer a integração do(s) psicólogo(s) estagiário(s), disponibilizando o apoio 

logístico necessário à prossecução das actividades previstas no plano de estágio; --------------  

 ---------- e) Ter em conta, na atribuição e distribuição de tarefas ao(s) psicólogo(s) 

estagiário(s), as datas de conclusão do estágio profissional; ----------------------------------------  

 ---------- f) Cooperar com os orientadores de estágio; -------------------------------------------------  

 ---------- g) Comunicar à OPP, imediatamente e por escrito, a ocorrência de qualquer facto 

irregular relevante, concernente à realização do estágio; --------------------------------------------  

 ---------- h) Proporcionar uma quantia remuneratória ao(s) psicólogo(s) estagiário(s) que, a 

título excepcional, podem aceitar que o estágio profissional não seja remunerado; -------------  

 ---------- i) Avaliar os resultados do presente Protocolo e sugerir eventuais alterações. ---------  

 -------- 2- O dever referido na alínea h) do número anterior pode ser dispensado, a título 

excepcional, desde que o(s) psicólogo(s) estagiário(s) der(em) o seu consentimento. ------------  

 ------------------------------------------------------- 7.º -------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- (Deveres da Ordem) --------------------------------------------  

 -------- É da responsabilidade da OPP: ------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Divulgar o número de oportunidades de estágios disponibilizado pela Entidade 

Receptora; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Encaminhar o(s) psicólogo(s) estagiário(s) para a Entidade Receptora, na 

observância da compatibilidade entre as suas competências e expectativas e os requisitos 

necessários para o preenchimento da(s) vaga(s) disponibilizada(s); -------------------------------  

 -------- c) Assegurar, organizar e fiscalizar os estágios profissionais; ------------------------------  

 -------- d )No caso de o orientador ser externo à Entidade Receptora, facilitar, sempre que 

necessário a articulação entre ambos; -------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Notificar a Entidade Receptora de eventual suspensão ou prorrogação de estágios 

profissionais em curso; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Avaliar os resultados do presente Protocolo e sugerir eventuais alterações. ----------  

 ------------------------------------------------------- 8.º  ------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------- (Natureza do Vínculo) ------------------------------------------  

 -------- 1- O presente protocolo não gera qualquer vínculo laboral entre as partes 

signatárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- O acolhimento ao(s) psicólogo(s) estagiário(s) não gera qualquer vínculo laboral 

entre a Entidade Receptora e o(s) estagiário(s). --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------- 9.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ (Cessação do Contrato) ------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo poderá cessar a qualquer momento, por acordo escrito e por 

denúncia de qualquer das partes, desde que a cessação da colaboração não implique a 

suspensão de estágio profissional em curso e seja comunicada com uma antecedência mínima 

de 30 dias relativamente à sua produção de efeitos. ---------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------ 10.º ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Prevalência e Casos Omissos) -------------------------------------  

 -------- 1- Em caso de contradição entre o previsto no presente Protocolo e no Regulamento 

de Estágios da Ordem dos Psicólogos Portugueses aprovado pelo Despacho da Senhora 

Ministra da Saúde de 22 de Setembro de 2010, publicado na 2ª Série do Diário da República 

de 20 de Outubro de 2010, prevalece o disposto no segundo. ----------------------------------------  

 -------- 2- Nas demais situações não especificamente reguladas no presente Protocolo é 

aplicável o disposto no Regulamento de Estágios identificado no número anterior. --------------  

 -------- Este protocolo de colaboração é feito em duplicado, sendo um exemplar entregue a 

cada um dos intervenientes.” ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------  

 -------- HORTA COMUNITÁRIA “NASCIMENTO” – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO E NORMAS DE FUNCIONAMENTO:- A Vereadora Dra. Marlene 

apresentou o Protocolo de Colaboração a celebrar com a Associação In Loco e as Normas de 

Funcionamento da “Horta Comunitária”, que abaixo se transcrevem: ------------------------------  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------- “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------------------------------  

 -------- Considerando que as hortas urbanas são espaços promotores do desenvolvimento 

sustentável, ao contribuírem para:------------------------------------------------------------------------  

 -------- Valorizar socialmente a agricultura, ------------------------------------------------------------  
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 -------- Aumentar a autonomia alimentar das famílias, ------------------------------------------------  

 -------- Combater o cinzentismo urbano, -----------------------------------------------------------------  

 -------- Fomentar práticas de consumo mais equilibradas, --------------------------------------------  

 -------- Ampliar a biodiversidade, -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Potenciar a convivência familiar e comunitária -----------------------------------------------  

 -------- E apoiar o desenvolvimento de uma consciência ambiental mais apurada. ---------------  

 -------- É celebrado o presente protocolo de colaboração entre: ------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, na qualidade de primeira outorgante, 

com sede na Rua Gago Coutinho, nº 1, 8150-151 São Brás de Alportel, pessoa colectiva 

número 503219924, representada por António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de 

Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- E a Associação In Loco, na qualidade de segundo outorgante, com sede na Avenida 

da Liberdade, nº 101, 8150-101 São Brás de Alportel, pessoa colectiva número 502091835, 

representada por Nelson Manuel dos Santos Dias, na qualidade de Presidente da Direcção. --  

 -------- Que se rege pelas seguintes cláusulas: ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- PRIMEIRA -------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- (Objecto)---------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo de colaboração tem como objecto o estabelecimento de uma 

parceria entre as entidades signatárias para a criação e funcionamento da Horta 

Comunitária do Nascimento, situada no terreno anexo ao Centro de Apoio à Comunidade, na 

Rua Serpa Pinto, em São Brás de Alportel. --------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- SEGUNDA -------------------------------------------------  

 --------------------- (Actividades previstas no âmbito da Horta do Nascimento) ---------------------  

 -------- a) Infra-estruturação do espaço da Horta; -----------------------------------------------------  

 -------- b) Divulgação da iniciativa; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Recolha e gestão das inscrições; --------------------------------------------------------------  

 -------- d) Selecção dos utilizadores e utilizadoras; ----------------------------------------------------  

 -------- e) Formação inicial dos utilizadores e das utilizadoras em agricultura biológica e 

compostagem caseira; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Apoio à criação da Assembleia de Hortelãos e Hortelãs; ---------------------------------  

 -------- g) Animação da horta e dinamização dos seus utilizadores e utilizadoras; ---------------  

 -------- h) Desenvolvimento de outras actividades consideradas relevantes pelas entidades 
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signatárias do presente protocolo e pelas pessoas utilizadoras do espaço. ------------------------  

 ------------------------------------------------- TERCEIRA -------------------------------------------------  

 -------------------------------- (Compromissos da Primeira Outorgante) -------------------------------  

 -------- a) Garantir a infra-estruturação do espaço onde será implementada a horta, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- i) Arranjos iniciais e manutenção dos equipamentos colectivos, ----------------------  

 -------------- ii) Disponibilização de dois pontos de água para rega, ---------------------------------  

 -------------- iii) Preparação do terreno e marcação dos talhões; -------------------------------------  

 -------- b) Assegurar as condições de acesso ao espaço da horta por parte dos utilizadores e 

utilizadoras, bem como da segunda outorgante;--------------------------------------------------------  

 -------- c) Divulgar o projecto através dos meios de comunicação ao seu alcance; ---------------  

 -------- d) Apoiar a inscrição das pessoas interessadas na utilização do espaço, recorrendo à 

página de Internet http://ahorta.ning.com; --------------------------------------------------------------  

 -------- e) Gerir as inscrições e seleccionar os utilizadores e utilizadoras em estreita 

colaboração com a segunda outorgante; ----------------------------------------------------------------  

 -------- f) Apoiar a organização da Assembleia dos Hortelãos e Hortelãs; -------------------------  

 -------- g) Gerir os demais aspectos relacionados com o funcionamento da horta em estreita 

articulação com a segunda outorgante. ------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- QUARTA --------------------------------------------------  

 -------------------------------- (Compromissos da Segunda Outorgante) -------------------------------  

 -------- a) Apoiar a implementação e desenvolvimento da Horta do Nascimento, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- I. Fornecer o composto orgânico necessário para a fertilização dos talhões, em 

estrita colaboração com a ALGAR, com a qual estabeleceu um protocolo de colaboração, ----  

 -------------- II. Assegurar a formação inicial dos utilizadores e utilizadoras em agricultura 

biológica e compostagem, ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- III. Desenvolver um trabalho de animação da horta em estreita colaboração com 

a primeira outorgante e todos os utilizadores e utilizadoras, -----------------------------------------  

 -------------- IV. Monitorizar a gestão dos talhões de forma a assegurar o cumprimento dos 

acordos de utilização por parte dos utilizadores e utilizadoras; -------------------------------------  

 -------- b) Divulgar o projecto através dos meios de comunicação ao seu alcance;---------------  

 -------- c) Apoiar a organização da Assembleia dos Hortelãos e Hortelãs; ------------------------  
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 -------- d) Gerir as inscrições e seleccionar os utilizadores e utilizadoras em estreita 

colaboração com a segunda outorgante; ----------------------------------------------------------------  

 -------- e) Gerir os demais aspectos relacionados com o funcionamento da horta em estreita 

articulação com a segunda outorgante. ------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- QUINTA---------------------------------------------------  

 ------------------------------------- (Duração, renovação e rescisão) ------------------------------------  

 -------- Este protocolo é válido a partir da data da assinatura e tem a duração de um ano, 

sendo renovável por períodos iguais de tempo. ---------------------------------------------------------  

 -------- As entidades outorgantes podem rescindir o protocolo em qualquer altura. caso 

considerem que não estão a ser cumpridos os deveres previstos, devendo para isso notificar 

por escrito o outro outorgante com pelo menos 30 dias de antecedência e apresentar uma 

proposta para a solução de situações que fiquem afectadas com a decisão de rescisão 

assumida. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------------- SEXTA----------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------- (Revisão)---------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo pode ser alterado sempre que uma das partes o considere 

necessário e as alterações propostas sejam aceites de comum acordo.” ---------------------------  

 -------- Normas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ “HORTA COMUNITÁRIA DO “NASCIMENTO” -----------------------  

 --------------------------- NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO ---------------------------  

 -------------------------------------------------- Preâmbulo -------------------------------------------------  

 -------- As Hortas Urbanas são actualmente encaradas como espaços promotores de 

desenvolvimento sustentável que permitem a valorização da agricultura, contribuem para 

aumentar a autonomia alimentar das famílias, fomentam práticas de consumo mais 

equilibradas, ampliam a biodiversidade, potenciam a convivência familiar e comunitária e 

apoiam o desenvolvimento de uma consciência ambiental mais apurada. -------------------------  

 -------- Cientes da necessidade de trilhar novos modelos de desenvolvimento, mais humanos e 

sustentáveis, assim como dos inúmeros contributos económicos, sociais e ambientais da 

agricultura nas áreas urbanas, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e a Associação 

In Loco decidiram construir e dinamizar a primeira horta comunitária no município. ----------  

 -------------------------------------------------- 1. Objecto ---------------------------------------------------  

 -------- As presentes normas de funcionamento estabelecem as regras de participação e 
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funcionamento da Horta Comunitária do “Nascimento”, adiante designada por Horta do 

Nascimento, situada em espaço adjacente ao Centro de Apoio à Comunidade, na Rua Serpa 

Pinto, em São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- 2. Definições -----------------------------------------------  

 -------- Entende-se por Horta Comunitária um espaço composto por talhões dedicados à 

prática agrícola (de acordo com os princípios da agricultura biológica), que serão 

disponibilizados às pessoas interessadas, no quadro das presentes normas e numa óptica de 

partilha e de convivência familiar e comunitária. ------------------------------------------------------  

 -------- Em consonância com o exposto anteriormente, a Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel e a Associação In Loco declaram a Horta Comunitária do “Nascimento” como um 

espaço livre de Organismos Geneticamente Modificados, também designados de produtos 

transgénicos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ 3. Organização do espaço ---------------------------------------  

 -------- A Horta do Nascimento está dotada de várias zonas e equipamentos, com destaque 

para: -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Terreno da Horta, dividido em vinte talhões, de aproximadamente 37m² cada 

um; ---------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) Zona de compostagem; --------------------------------------------------------------------  

 -------------- c) Dois pontos de acesso à água, para rega das culturas agrícolas; ------------------  

 -------------- d) Um tanque comunitário; ------------------------------------------------------------------  

 -------------- e) Uma nora; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- f) Um WC ecológico; -------------------------------------------------------------------------  

 -------------- g) Uma casa abrigo para guardar as alfaias agrícolas e outros equipamentos de 

apoio aos hortelãos;-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- h) Zona de circulação, descanso e convívio. ----------------------------------------------  

 -------- Como a horta se situa nas traseiras do Centro de Apoio à Comunidade, os hortelãos e 

hortelãs terão acesso ao forno comunitário situado no interior deste Centro. ---------------------  

 -------------------------------------------------- 4. Gestão ----------------------------------------------------  

 -------- A gestão da Horta estará a cargo de uma equipa constituída por elementos da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel e da Associação In Loco, a que caberá 

assegurar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------  - a gestão global da Horta; -----------------------------------------------------------------  
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 --------------  - a administração das inscrições; ----------------------------------------------------------  

 --------------  - a formação dos hortelãos e hortelãs em agricultura biológica; ---------------------  

 --------------  - a detecção de outras necessidades de formação; --------------------------------------  

 --------------  - a animação da Horta; ----------------------------------------------------------------------  

 --------------  - o apoio à dinamização de actividades complementares e de animação 

comunitária. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- 5. Utentes ---------------------------------------------------  

 -------- 5.1 Candidatura ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Podem candidatar-se a utentes da Horta do Nascimento todas as pessoas residentes 

no município de São Brás de Alportel que pretendam ter um talhão para produção biológica 

de bens para consumo próprio. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os candidatos e candidatas podem efectuar a sua inscrição na página de Internet 

http://ahorta.ning.com ou presencialmente no Centro de Apoio à Comunidade, na Rua Serpa 

Pinto, nº 29, de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento: 9h00 - 12h30 e 14h00 - 

17h30.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Cada munícipe ou agregado familiar só poderá candidatar-se a um único talhão. ------  

 -------- 5.2 Selecção. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A selecção dos candidatos e candidatas para atribuição dos talhões disponíveis, terá 

por base os seguintes critérios: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Pessoa ou agregado residente no município; ------------------------------------------  

 -------------- b) Ordem de chegada da inscrição; --------------------------------------------------------  

 -------------- c) Situação sócio-económica do candidato ou candidata. ------------------------------  

 -------- A selecção ficará a cargo da equipa de gestão da horta, anteriormente referida. -------  

 -------- 5.3 Organização de utentes. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- De forma a garantir princípios de bom funcionamento e de cooperação entre os 

utilizadores e as utilizadoras, as pessoas serão convidadas pela equipa de Gestão da Horta a 

formar uma “Assembleia de Hortelãos e Hortelãs”, constituída por um ou uma representante 

de cada talhão. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta Assembleia será formada após a selecção dos candidatos e candidatas, mas 

antes da utilização dos talhões. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Assembleia deverá reunir pelo menos uma vez de seis em seis meses, para tratar de 

assuntos colectivos que digam respeito ao funcionamento da Horta. -------------------------------  

http://ahorta.ning.com/
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 -------- A Assembleia deverá eleger um Administrador ou Administradora a cada seis meses. 

Esta pessoa terá o apoio da equipa de Gestão da Horta para a realização das convocatórias.  

 -------- 5.4 Normas de utilização: -------------------------------------------------------------------------  

 -------------- a) Podem ser praticadas culturas hortícolas, flores de corte, plantas aromáticas, 

medicinais e condimentares; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) Não poderão ser instaladas árvores ou arbustos de grande porte; ----------------  

 -------------- c) Os produtos cultivados pelos utilizadores deverão ser preferencialmente para 

consumo próprio; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- d) Não são permitidos animais domésticos no local; ------------------------------------  

 -------------- e) Não são admitidas estufas; ---------------------------------------------------------------  

 -------------- f) Não podem ser edificadas quaisquer estruturas nem instalados pavimentos 

impermeáveis, nomeadamente com recurso ao cimento; ----------------------------------------------  

 -------------- g) Não são admitidas alterações às características básicas das infra-estruturas 

instaladas;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- h) A equipa de Gestão da Horta não se responsabiliza pelos prejuízos causados 

por eventuais furtos, roubos ou actos de vandalismo praticados por terceiros, que deverão 

ser participados às forças de segurança pública. ------------------------------------------------------  

 -------- 5.5 Direitos dos utilizadores e das utilizadoras:-----------------------------------------------  

 -------- Os utilizadores e utilizadoras têm direito a: ----------------------------------------------------  

 -------------- a) Um talhão de aproximadamente 37m2 de terreno cultivável; -----------------------  

 -------------- b) Colher os produtos cultivados para consumo doméstico; ---------------------------  

 -------------- c) Regar as suas culturas utilizando os pontos de água comunitários; ---------------  

 -------------- d) Utilizar a casa abrigo para guardar os instrumentos e pequenas alfaias 

agrícolas; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- e) Utilizar os restantes equipamentos colectivos disponíveis no local; ---------------  

 -------------- f) Frequentar uma acção de formação inicial em Agricultura Biológica; ------------  

 -------------- g) Ter uma chave do portão de acesso à Horta e uma chave da casa abrigo. -------  

 -------- 5.6 Deveres dos utilizadores e das utilizadoras:-----------------------------------------------  

 -------- Os utilizadores e utilizadoras devem: -----------------------------------------------------------  

 -------------- a) Utilizar a água de forma racional, recorrendo aos pontos de rega e a um 

regador; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- b) Dar início às práticas agrícolas até um mês após a entrega do talhão e 
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respectiva assinatura do Acordo de Utilização, mantendo as hortas em produção; --------------  

 -------------- c) Utilizar apenas meios de cultivo biológico e promover a diversidade de 

culturas; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- d) Certificar-se de que as suas culturas não invadem os caminhos ou os talhões 

vizinhos; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------- e) Colocar os instrumentos no respectivo abrigo e fechá-lo sempre; -----------------  

 -------------- f) Assegurar o bom uso e conservação dos equipamentos colectivos de apoio (de 

armazenamento, rega, compostagem, WC, ou outros); ------------------------------------------------  

 -------------- g) Zelar pelo asseio, segurança e bom uso do espaço; ----------------------------------  

 -------------- h) Avisar os responsáveis de qualquer irregularidade que contrarie os direitos e 

deveres dos utilizadores e utilizadoras; ------------------------------------------------------------------  

 -------------- i) Frequentar, com aproveitamento, uma acção de formação de base em 

agricultura biológica facultada pela equipa de Gestão da Horta; -----------------------------------  

 -------------- j) Divulgar e disseminar as práticas da compostagem caseira, agricultura 

biológica e de consumo sustentável; ----------------------------------------------------------------------  

 -------------- l) Pagar uma quota mensal, de valor simbólico, para apoiar o pagamento da 

água utilizada na rega. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------ 6. Duração, renovação e rescisão dos acordos de utilização dos talhões. ------------  

 -------- 1 - O acordo celebrado ao abrigo das presentes normas será válido por um período 

de um ano a contar da data de assinatura e é passível de renovação por iguais períodos, a 

pedido do utilizador ou utilizadora; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O gestor do espaço pode, em qualquer altura, determinar a perda de direito à 

utilização do lote, caso se verifique que não estão a ser cumpridos os deveres previstos; -------  

 -------- 3 - O utilizador ou a utilizadora pode rescindir o acordo e deixar de utilizar o espaço 

cedido, devendo informar a equipa responsável pela Gestão da Horta com a antecedência de 

30 dias úteis, não podendo reclamar qualquer indemnização por eventuais benfeitorias 

realizadas no local. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------- 7. Aceitação. -----------------------------------------------  

 -------- A participação dos utilizadores e das utilizadoras na Horta do Nascimento implica a 

aceitação das presentes normas e a assinatura de um Acordo de Utilização. ---------------------  

 -------------------------------------------------- 8. Revisão. --------------------------------------------------  

 -------- As presentes normas poderão ser revistas sempre que se considere necessário, 
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cabendo esse papel à equipa de Gestão da Horta, que procurará integrar os contributos da 

Assembleia de Hortelãos e Hortelãs. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- 9. Entrada em vigor. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As presentes Normas entram em vigor decorridos 15 dias úteis sobre a sua 

publicitação nos termos legais, ficando disponível para consulta no sítio oficial do Município, 

no sítio da “Iniciativa a Horta” e no Centro de Apoio à Comunidade.” ---------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

 --------  Primeiro - Aprovar o presente protocolo e dar poderes ao Senhor Presidente para o 

assinar; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Aprovar as presentes normas de funcionamento. ---------------------------------  

 -------- PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL AO AGRUPAMENTO DE DEFESA 

SANITÁRIA DE GADO BOVINO, OVINO E CAPRINO DE ALCOUTIM:- Presente a 

comunicação de 1 de Janeiro de 2011, remetida pelo Agrupamento de Defesa Sanitária de 

Gado Bovino, Ovino e Caprino do Concelho de Alcoutim, solicitando o pagamento da 

quota anual relativa ao ano 2010, no valor de € 2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos). --------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento da quota 

anual. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ----------------------------------------------------  

 -------- PAGAMENTO DE QUOTA ANUAL À ASSOCIAÇÃO CITTASLOW:- O 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte informação: --------------------  

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

 -------- “Pagamento de Quota anual para Associação Cittaslow Internacional  ----------------  

 -------- Para dar continuidade ao trabalho relativo à participação do município de S. Brás de 

Alportel no movimento associativo internacional das Cittaslow, se solicita a aprovação para 

o pagamento da respectiva quota anual de associado de acordo com o artigo 11º dos 

estatutos internacionais no valor de 1.500 € (mil e quinhentos euros) para cidades entre 5 a 

15 mil habitantes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo encontra-se Carta de solicitação do pagamento e respectivas informações 

de transferência Bancária para os devidos procedimentos dos serviços financeiros desta 

autarquia.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota 

anual conforme solicitada. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------------------------  

 -------- ALTERAÇÃO ÀS NORMAS DA FEIRA DA SERRA - VERÃO:- A Chefe da 
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Divisão Administrativa Municipal, como membro da Comissão Organizadora da Feira da 

Serra apresentou as alterações efectuadas nas normas de funcionamento da Feira da Serra – 

Verão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as presentes normas. --------  

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

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

ocupantes dos fogos números 10, 34 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 às rendas 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 7 a 20 de Junho 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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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 2094 a 2159, de 

2163 a 2251, 2270, de 2276 a 2287, de 2290 a 2297, de 2304 a 2323, de 2334 a 2356, de 2376 

a 2410, de 2417 a 2438, no valor de 243.199,76 euros; ------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 2271 a 2275, 

no valor de 5.651,74 euros; --------------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2091 a 2093, de 2160 a 

2162, de 2252 a 2269, de 2288 a 2289, de 2298 a 2303, de 2324 a 2333, de 2357 a 2375, de 

2411 a 2416, no valor de 496.658,96 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 da Divisão de Administração Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


