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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 18/2011 

da reunião ordinária de 30 de Agosto de 2011 

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

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

Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins. -------------------------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura, por motivo 

de doença. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 145, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 936.090.23 euros dos quais 

929.843.32 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 3.396.91 

euros em numerário e 1.850.00 euros em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

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

 

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

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

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

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

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para ser analisado no decorrer desta reunião 

o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: -----------------------------  

 --------  – Algarve Central “Programação Cultural em Rede” – Espectáculos Agendados; -------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto na 

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

 

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

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO:- O Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: --------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 -------- Na reunião de Câmara de 22/06/2011 foi autorizada a integração do Município de 

São Brás de Alportel, no agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à aquisição de 

serviços de Concepção, Impressão e Distribuição de Material de Divulgação da 

Programação Cultural em Rede; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na mesma reunião foi designado o Município de Faro como entidade representante 

do agrupamento para efeitos de condução do procedimento de formação de contrato; ---------  

 -------- O procedimento adoptado foi o ajuste directo, de acordo com o disposto na alínea e) 

do nº.1 do art.º 24 e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP); -------------------------  

 -------- Após aprovação das peças pelos diversos parceiros do agrupamento foi lançado o 

referido procedimento através da plataforma electrónica utilizada pelo Município de Faro, 

disponível no portal http:/www.compraspúblicas.com com o número de processo 

2011/DCU/CMF/30; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A proposta da concorrente 1000 Olhos, Imagem e Comunicação, Lda., foi 

recepcionada através da referida plataforma electrónica no dia 14/07/2011, pelas 15.44 

horas, tendo-se procedido à sua abertura no dia 18/07/2011, pelas 09.30 horas; ----------------  

 -------- A proposta contém todos os elementos solicitados e cumpre os requisitos 

fundamentais definidos e o valor proposto enquadra-se na expectativa inicial, considerando-

se que não existe interesse em convidar a concorrente para melhoramento da sua proposta, 

conforme previsto no n.º 2 do art.º 125 do CCP; -------------------------------------------------------  

 -------- A concorrente procedeu à apresentação dos documentos de habilitação solicitados no 

ponto 8 do convite, os quais cumprem os requisitos impostos, tendo aprestação de serviços 

sido adjudicada pela importância de €20.361,00 (vinte mil trezentos e sessenta e um euros), 

em 26/07/2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do acima exposto, tenho a honra de propor que a Câmara 

PROPOSTAS 
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Municipal delibere: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Ratificar a adjudicação da prestação de serviços Concepção, Impressão e 

Distribuição de Material de Divulgação da Programação Cultural em Rede - Algarve 

Central, à concorrente 1000 Olhos, Imagem e Comunicação, Lda., pela quantia total de 

€ 20.361,00 (vinte mil trezentos e sessenta e um euros), cabendo ao Município de São Brás 

de Alportel o pagamento de € 1000,00 (mil euros), acrescido de IVA. -----------------------------  

 -------- 2 - Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços referida no ponto um desta 

proposta, e constante como anexo a esta proposta.” --------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA DE MINUTA DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 

PARA SERVIÇO DE MASSAGENS:- O Vice-Presidente apresentou a seguinte proposta 

acompanhada do acordo de cedência de instalações que a abaixo se transcrevem: ----------------  

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

 -------- “ACORDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA SERVIÇO DE 

MASSAGENS -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel dispõe de um conjunto de equipamentos 

desportivos, de propriedade da autarquia, como sejam o Pavilhão Municipal Dr. José de 

Sousa Pires, o Polidesportivo Municipal, os Campos de Ténis e as Piscinas Municipais 

Cobertas. Todos estes equipamentos dispõem de instalações aptas ao acolhimento dos utentes 

nas modalidades ali propostas bem como podem ainda ser potenciadas para outras ofertas 

complementares; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É nesse sentido que, com o objectivo de promover um melhor bem-estar e hábitos de 

vida mais saudáveis, a autarquia pretende complementar a prática desportiva com a oferta 

de um serviço de massagens a prestar por especialistas deste ramo e compatível com a 

utilização diária das instalações para a prática desportiva; -----------------------------------------  

 --------  É também um objectivo prioritário promover uma maior proximidade dos munícipes 

aos equipamentos desportivos existentes na sua área de residência, levando-os a utilizá-los 

de facto e a beneficiar das potencialidades que os mesmos dispõem; -------------------------------  

 --------  Nestes termos, proponho que seja aprovada a presente minuta de Acordo de 

Cedência de Instalações para Serviço de Massagens, e que após aprovação possa o mesmo 

ser celebrado com os futuros parceiros que mostrem interesse nesse serviço e que 

demonstrem poder desenvolver esta actividade nos termos constantes deste acordo.” ----------  
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 -------- Acordo: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “ACORDO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES -------------------------------------------  

 -------- Entre os abaixo assinados: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- O Município de São Brás de Alportel, pessoa colectiva n.º 503219924, com sede na 

Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, representado neste acto pelo 

Presidente da Câmara Municipal, António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de primeiro 

outorgante; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- …..………………. contribuinte n.º …………….., com sede na ……………………, em São 

Brás de Alportel, representada neste acto por…..........., na qualidade de segundo outorgante.  

 -------- Entre si estabelecem o presente acordo de cedência temporária de um espaço/sala de 

um equipamento desportivo para a realização de massagens, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 1ª -----------------------------------------------------  

 -------- Prazo -------------------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- O Presente acordo é celebrado pelo prazo de 9 meses, a contar de 01/10/2011, e a 

terminar em 01/07/2012, renovável automaticamente por períodos iguais, se não for 

denunciado pelas partes por escrito com a antecedência de 30 dias sobre o seu termo ou 

renovação e sem prejuízo do disposto no artigo 5º.  ---------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 2ª -----------------------------------------------------  

 -------- Condições da Cedência ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A cedência é feita mediante pagamento de uma taxa prevista no Regulamento e 

Tabela de Taxas e Licenças do Município. --------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Os profissionais devem fazer prova de que estão certificados para o serviço a 

desempenhar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Apresentação de um serviço de massagens, complementar e baseado nos métodos 

naturais, dirigido a utentes com idade superior 18 anos. ---------------------------------------------  

 -------- 4. A cobrança ao utente pelo serviço de massagens a prestar deve ser inferior aos 

valores de referência praticada pelos privados. --------------------------------------------------------  

 -------- 5. Realizar o serviço de prestação de massagens no período e em horário a definir 

pelo primeiro outorgante, estando o mesmo sujeito a possíveis alterações, mediante aviso 

prévio.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 ---------------------------------------------- Cláusula 3ª -----------------------------------------------------  

 -------- Do Uso da Sala -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. O segundo outorgante é responsável pela correcta utilização das instalações 

cedidas e pelo cumprimento das normas de segurança e higiene aplicáveis. ----------------------  

 -------- 2. A conservação dos equipamentos e a limpeza da sala cedida são da conta do 

segundo Outorgante. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3. Quaisquer intervenções na sala de massagens serão comunicadas por escrito ao 

segundo outorgante com a antecedência de 30 dias. ---------------------------------------------------  

 -------- 4. O acesso às instalações faz-se através da porta principal que serve o edifício, nos 

dias e horas de funcionamento do equipamento. -------------------------------------------------------  

 -------- 5. Ao segundo outorgante é vedada a possibilidade de proceder a qualquer utilização 

das chaves que dão acesso às instalações, salvo as que se entenda úteis à segurança dos bens 

que se encontrem nas instalações cedidas. --------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 4ª -----------------------------------------------------  

 -------- Equipamento-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. A sala objecto de cedência dispõe do seguinte equipamento: maca para massagens, 

espreguiçadeira, móvel de arrumos, cadeira e secretária. --------------------------------------------  

 -------- 2. O segundo outorgante pode ainda utilizar livremente as instalações de apoio à 

ocupação diária da sala objecto de cedência, como é o caso das instalações sanitárias 

destinadas ao pessoal de serviço. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3- Findo o presente Acordo, o segundo outorgante obriga-se a entregar as instalações 

e o equipamento, no mesmo estado em que lhe foram entregues e em boas condições de 

higiene. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 5ª -----------------------------------------------------  

 -------- Reversão das instalações --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1- Se por motivos de força maior ou devidamente justificados, o primeiro outorgante 

vier a necessitar das instalações em causa, para seu benefício, comunicará por escrito ao 

segundo outorgante, com 20 dias de antecedência, referindo expressamente os motivos da 

reversão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2- Verificando-se o previsto no ponto anterior, o segundo outorgante obriga-se a 

abandonar as instalações, sem direito a qualquer indemnização, e sem prejuízo de que o 
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primeiro outorgante diligencie, se possível, encontrar instalações alternativas e de sua 

propriedade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 6ª -----------------------------------------------------  

 -------- Vigência  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1-O presente Acordo de Cedência entra em vigor no dia da sua assinatura. -------------  

 -------- 2- Este documento está feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes na posse 

de um dos originais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Cláusula 7ª -----------------------------------------------------  

 -------- Casos Omissos --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As dúvidas e os casos omissos do presente acordo serão resolvidos por acordo escrito 

entre as partes. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Depois de lido e ratificado, e por corresponder à vontade das partes, o assinam. -------  

 -------- São Brás de Alportel, Paços do Município, aos dias ___ do mês de Setembro de 

2011.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

acordo de cedência de instalações anexo. ----------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA – APOIO DE TRANSPORTES PARA VISITAS DE ESTUDO:- O 

Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta: --------------------  

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

 -------- “APOIO DE TRANSPORTES ESCOLARES A VISITAS DE ESTUDO ---------------  

 -------- O serviço de transportes escolares dirigido aos alunos dos estabelecimentos de ensino 

– Agrupamento Escolar José Belchior Viegas, de São Brás de Alportel é, na opinião de 

docentes e funcionários, um dos mais disponíveis e completos da região.  -------------------------  

 -------- A autarquia de São Brás de Alportel vem de facto, há mais de duas décadas 

estruturando uma rede de circuitos de transporte de alunos com recurso a uma frota de 9 

viaturas que cobre praticamente toda a área deste Município, em cerca de 15 circuitos, 

fazendo um transporte diário de aproximadamente 450 crianças e jovens. Esta rede cobre os 

diferentes ciclos de ensino, desde o 1 ano do 1º ciclo ao 12º ano, na Escola Secundária.  ------  

 -------- Por outro lado, o serviço de transportes prestado pela autarquia particularmente ao 

público escolar representa para o total de despesas correntes uma importante fatia das 

despesas afectas aos transportes municipais.  ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 
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Despesa, através do qual se visa ainda assim rentabilizar os recursos da autarquia sem 

afectar a boa prestação de serviços atribuídos por lei, deve a Câmara Municipal reduzir os 

encargos resultantes da realização de serviços de transporte às escolas, nomeadamente em 

horas de serviço dos motoristas e em desgaste e manutenção de viaturas afectas. ---------------  

 -------- Assim, considerando a proximidade do ano lectivo de 2011/2012 proponho que seja 

feita uma informação ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de 

Alportel, relativamente aos termos de disponibilidade e apoio aos transportes escolares e de 

serviço a visitas de estudo, por forma a que os docentes e agrupamento possam definir o 

calendário de actividades exteriores. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho ainda que da mesma informação possam constar algumas recomendações 

sobre o uso e requisição dos transportes de apoio às visitas de estudo.” --------------------------  

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

conhecimento da presente deliberação ao Agrupamento de Escolas. --------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE VIAGENS AOS MELHORES ALUNOS:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta: --------------------------------  

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

 -------- “Atribuição de Viagem aos melhores alunos --------------------------------------------------  

 -------- Considerando este município a Educação uma área prioritária no desenvolvimento de 

toda uma comunidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que os melhores alunos devem ser reconhecidos pelo seu desempenho 

escolar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando toda a importância do envolvimento da comunidade escolar no 

contributo para as aprendizagens. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tem este município vindo a atribuir aos melhores alunos(as) deste concelho uma 

Viagem Prémio. Esta efectua-se anualmente a locais onde os mesmos possam enriquecer os 

seus conhecimentos, tirando partido pedagógico, bem como algum espaço de lazer. ------------  

 -------- A classificação é criteriosamente efectuada pelo Conselho Directivo do Agrupamento 

de Escolas José Belchior Viegas. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os(as) melhores alunos(as) do ano lectivo 2010/2011, que vão beneficiar deste prémio 

Viagem, oferecido pelo município são: -------------------------------------------------------------------  

 -------- 6º ano: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inana Poot Wolfsdorf; -----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Lúcia Gonçalves Nunes; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9º ano: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Isabel Alexandra Pimenta; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- João Pedro R. Martins. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 12º Ano: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sara Eusébio; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inês Veríssimo Mendonça; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Professoras acompanhantes: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- M.ª de Fátima Correia Completo e Helena Cristina da Graça Martins. -------------------  

 -------- A viagem será organizada através da Agência de Viagens local – Almeida Viagens, a 

data proposta para se realizar será entre 7/09/ 2011 e 11/09/2011 e o destino MADRID. ------  

 -------- A mesma incluirá visitas guiadas aos locais mais emblemáticos da cidade será em 

regime de alojamento com meia pensão, respectivos transferes aeroporto – hotel – aeroporto 

e seguro de viagem. Nestes termos proponho aprovação de pagamento da respectiva viagem 

até ao limite da verba de 4.000 € (IVA incluído) inscrito em orçamento Municipal de 2011.” -  

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

Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA – TARIFÁRIO PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS NO MÊS 

DE SETEMBRO:- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte 

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

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

 -------- “Piscinas Municipais Cobertas ------------------------------------------------------------------  

 -------- Regime de Classes, Taxa Mensal de Setembro------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração que as Piscinas Municipais Cobertas reabrem ao público no 

próximo dia 15 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em consideração que a Tabelas de Taxas e Licenças actualmente em vigor apenas 

estipula valores mensais para os utilizadores em regime de classes, conforme alíneas a) e b) 

do ponto 4.3 da já referida tabela; ------------------------------------------------------------------------  

Proponho que no próximo mês de Setembro, sejam cobradas aos utilizadores em regimes de 

classes as seguintes taxas: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- – 1 x semana - € 7,57; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- – 2 x semana - € 10,09.” --------------------------------------------------------------------------  

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

Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade, ao Serviço de Taxas e Licenças e às Piscinas 

Municipais Cobertas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PARCERIA COM O INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA 

– CANCELAMENTO DE APOIO PARA INSERÇÃO DE MUNICÍPE EM 

COMUNIDADE TERAPÊUTICA:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a 

seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Cancelamento de Apoio a Internamento em Comunidade Terapêutica de Mariana 

Serra.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No âmbito da parceria estabelecida com o IDT - Instituto da Droga e da 

Toxicodependência para apoiar o tratamento e recuperação de toxicodependentes, residentes 

na área do município, oriundos de meios sociais desfavorecidos, de modo a possibilitar a sua 

reabilitação e integração na comunidade, em reunião do passado dia 1 de Fevereiro do 

presente ano de 2011, deliberou esta Câmara aprovar a atribuição de um apoio no valor de 

70,00 € mensais à Comunidade Terapêutica Horta Nova, com sede em Coimbra, para ajudar 

a família da jovem Mariana Vieira Pereira Serra, de 20 anos, a fazer face às despesas 

inerentes ao seu internamento. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Este apoio não chegou a ser efectivado, dado que a jovem não se manteve internada 

na referida comunidade por tempo algum. Na realidade, alguns meses após esta deliberação, 

e depois de um conjunto de esforços para obtenção dos necessários apoios por parte da 

Segurança Social, decorreram mal sucedidas tentativas de internamento da jovem nesta 

comunidade, pelo que houve necessidade, por parte do Instituto da Droga e da 

Toxicodependência, de encontrar uma diferente estratégia de recuperação para a mesma. ----  

 -------- Posteriormente, a jovem Mariana Serra foi colocada noutra comunidade, onde se 

encontra neste momento, sob outro regime de tratamento, não tendo sido necessário, nesta 

situação, efectuar por parte daquele instituto, a solicitação de qualquer apoio a esta Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dada a situação descrita, em conformidade com informação recolhida junto dos 

Serviços Sociais desta autarquia, os quais desenvolvem um acompanhamento de proximidade 

junto deste agregado familiar, proponho o cancelamento do apoio deliberado na reunião de 1 

de Fevereiro, de modo a que o valor cabimentado para este efeito possa ser libertado e 
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utilizado para o auxílio a outras situações sociais.” ---------------------------------------------------  

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

cancelar a atribuição do subsídio. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS – EMPREENDIMENTO 

MEDEIROS GALVÃO – II FASE DE CONCURSO PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS:- 

A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a seguinte proposta acompanhada das 

normas do procedimento que abaixo se transcrevem: --------------------------------------------------  

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

 -------- “CONCURSO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS PARA ATRIBUIÇÃO DE 

FOGOS DE HABITAÇÃO A CUSTOS CONTROLADOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

EMPREENDIMENTO MEDEIROS GALVÃO – II FASE. ----------------------------------------  

 -------- Considerando que após decorrido o concurso para selecção de candidatos para 

atribuição de fogos de habitação a custos controlados – empreendimento Medeiros Galvão, 

conforme aprovado em reunião de Câmara de 12 de Agosto do passado ano de 2010, se 

encontram, à presente data, esgotadas as listas de candidatos e de suplentes, aprovadas em 

reunião de Câmara de 4 de Janeiro do corrente ano de 2011, sem que a totalidade dos fogos 

tenha sido adquirida; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a actual situação económico-social da sociedade, nomeadamente as 

dificuldades crescentemente sentidas pelas famílias na obtenção de crédito bancário, pelas 

exigências impostas e crescentes barreiras colocadas à sua efectivação; --------------------------  

 -------- Considerando a relevância deste projecto e a necessidade que este processo de 

atribuição/aquisição possa ser concluído, de modo a proporcionar a um largo conjunto de 

famílias, a oportunidade de adquirir uma casa própria, onde iniciar uma nova fase das suas 

vidas, que se pretende de bem-estar e prosperidade; --------------------------------------------------  

 -------- De acordo com deliberação unânime dos membros da Comissão Municipal de 

Habitação, reunidos no passado dia 4 do presente mês de Agosto, propõe o lançamento de 

uma 2.ª fase de concurso para admissão de candidatos à aquisição de fogos do 

empreendimento Medeiros Galvão, respectivamente o 1.º núcleo de Habitação a Custos 

Controlados – Estatuto Fiscal Cooperativo, desenvolvido no município. --------------------------  

 -------- Mais se propõe que o concurso decorra de 1 a 28 de Setembro, com base na proposta 

de normas que junto se anexa, as quais foram aprovadas por unanimidade pela Comissão 

PROPOSTAS 
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Municipal de Habitação, na sua reunião de 4 de Agosto, as quais definem as condições 

necessárias ao candidato para a sua admissão a concurso, bem como demais procedimentos 

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

 -------- Conforme se descrimina no documento supracitado, nesta 2.ª fase do concurso, 

encontram-se disponíveis 12 fogos, nomeadamente: 3 de tipologia T2, 6 de tipologia T3 e 3 

de tipologia T4. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A candidatura ao concurso será formalizada mediante o preenchimento e entrega de 

um formulário, a fornecer pela Câmara Municipal, o qual deverá ser entregue conjuntamente 

com todos os documentos solicitados, na sede dos Serviços Sociais da autarquia, localizada 

no Centro de Apoio à Comunidade (Rua Serpa Pinto, 27/29). ---------------------------------------  

 -------- Após admitidas (obedecendo às condições exigidas), as candidaturas, serão de 

imediato entregues à cooperativa de habitação promotora do empreendimento habitacional, 

momento a partir do qual deverá ser dado início ao processo de aquisição do fogo.” -----------  

 -------- Normas: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “CONCURSO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS PARA ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO 

A CUSTOS CONTROLADOS DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL --------------------------------------------------  

 ------------------------ EMPREENDIMENTO MEDEIROS GALVÃO – II FASE ----------------------------  

 ----------------------------------------- Nota Justificativa --------------------------------------------------  

 -------- Atendendo a que após a realização do concurso para selecção de candidatos para 

atribuição de fogos de habitação a custos controlados, lançado em Setembro do passado ano 

de 2010, e dado que à presente data se encontram esgotadas as listas de candidatos e de 

suplentes, sem que a totalidade dos fogos tenha sido adquirida, de modo a que o processo de 

atribuição possa ser concluído, procede-se a nova fase de concurso, para admissão de 

candidatos para aquisição dos referidos fogos.---------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 1.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Fogos----------------------------------------------------------  

 -------- São colocados a concurso 12 fogos, os quais se localizam em 2 edifícios, no sítio da 

Campina [Rua Medeiros Galvão], freguesia e concelho de São Brás de Alportel. ----------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 2.º -------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Tipologia ---------------------------------------------------------  
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 -------- Dos 12 fogos colocados a concurso: 3 são de tipologia T2, 6 são de tipologia T3 e 3 

são de tipologia T4. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 3.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Áreas ----------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A dimensão das habitações é calculada com base na legislação aplicável, sendo os 

valores medidos em área bruta por habitação, como a seguir se descreve, para cada uma das 

tipologias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Área bruta das habitações de Tipologia T2: de 94 a 97,5 m
2
; ---------------------------  

 -------- b) Área bruta das habitações de Tipologia T3: de 124 a 126 m
2
; ---------------------------  

 -------- c) Área bruta das habitações de Tipologia T4: 136m
2
; ---------------------------------------  

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

 -------------------------------------------- Valências ---------------------------------------------------------  

 -------- Todas as habitações dispõem de lugar de garagem e arrecadação, valências que 

integram a fracção e são inalienáveis da mesma. ------------------------------------------------------  

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

 ---------------------------------------------- Preços -----------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O preço das habitações a custos controlados é estipulado, anualmente, pelo 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), de acordo com a Portaria 500/97, 

majorada a 20% e a Lei 85/98. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O preço global das habitações inclui obrigatoriamente preço da garagem 

(8.508,00 €) e preço da arrecadação (3.018,00 €), não podendo ser adquirida a habitação 

sem incluir estas duas valências. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Como enunciado nas alíneas anteriores, e de acordo com os valores definidos por 

lei, em vigor no 1º trimestre de 2010, são estimados os seguintes preços globais de aquisição 

das habitações, conforme descrito abaixo e quadro 1 em anexo: ------------------------------------  

 -------- a) T2: de €91.326,00 a € 95.026,00; -----------------------------------------------------------  

 -------- b) T3: de €113.626,00 a € 118.026,00; --------------------------------------------------------  

 -------- c) T4: € 126.326,00. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- Condições de admissão ---------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- As condições de admissão ao concurso que os candidatos deverão reunir 

cumulativamente, são os seguintes: -----------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Ser maior de idade ou emancipado; ----------------------------------------------------------  

 -------- b) Ser cidadão português ou, sendo estrangeiro, ter a sua situação regularizada no 

país; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Residir no concelho há pelo menos um ano; ------------------------------------------------  

 -------- d) Não ser proprietário ou co-proprietário de habitação ou terreno urbanizado no 

território nacional, condição alargada a todos os membros do agregado familiar, com 

excepção dos casos em que a habitação é desajustada às necessidades da família ou se 

encontre degradada; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Possuir um rendimento ilíquido mensal, respeitante a todo o agregado familiar, que 

se enquadre nos limites mínimos e máximos previstos no quadro 2, em anexo, os quais são 

definidos, mediante um índice relacional, em função do salário mínimo nacional em vigor. ---  

 -------- f) Para efeitos das alíneas do número anterior, constituem rendimentos do agregado 

familiar todos os vencimentos, salários ou subvenções (em valores ilíquidos) do candidato, e 

dos elementos que fazem parte do seu agregado familiar, bem como quaisquer outros 

rendimentos de carácter não eventual, com excepção do subsídio familiar a crianças e 

jovens, subsídio de renda de casa e bolsas de estudo. -------------------------------------------------  

 -------- g) Para efeitos do número anterior, considera-se agregado familiar do candidato, o 

conjunto de pessoas que com ele vivem em comunhão de mesa e habitação, ligadas por laços 

de parentesco, casamento, afinidade e adopção ou noutras situações especiais. -----------------  

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

 ------------------------------------------ Candidatura -------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A candidatura ao concurso é formalizada mediante o preenchimento e entrega do 

formulário, a fornecer pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o qual deverá ser 

entregue conjuntamente com todos os documentos solicitados, na sede dos Serviços Sociais 

da autarquia, sita no Centro de Apoio à Comunidade (Rua Serpa Pinto, 27/29). -----------------  

 -------- 2 - Cada candidato apenas poderá candidatar-se à aquisição de um fogo e de uma 

tipologia (T2, T3 ou T4) de acordo com o seu agregado familiar. -----------------------------------  

 -------- 3 - Cada agregado familiar só poderá apresentar 1 candidatura. --------------------------  
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 ---------------------------------------------- Artigo 8.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ Documentos -------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Em conjunto com o formulário de candidatura, devidamente preenchido, deverão 

ser entregues os seguintes documentos: ------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Fotocópias dos Bilhetes de identidade, Cartões do Cidadão ou Boletins de 

Nascimento de todos os elementos que integram o agregado familiar, ou sendo estrangeiros, 

fotocópias das autorizações de residência; --------------------------------------------------------------  

 -------- b) Fotocópia dos Cartões de Contribuinte de todos os elementos que fazem parte do 

agregado familiar; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Fotocópias dos Cartões de Eleitor de todos os elementos do agregado familiar, 

maiores de idade; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Atestado da Junta de Freguesia comprovativo do tempo de residência no concelho 

e do agregado familiar; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Declaração da entidade patronal de cada elemento do agregado familiar que 

trabalhe por conta de outrem, indicando a profissão, o vínculo laboral, o vencimento mensal 

liquida e todos os subsídios ou subvenções que aufira; -----------------------------------------------  

 -------- f) Fotocópia da última declaração do IRS e respectiva nota de liquidação, com 

excepção dos casos em que o candidato tenha iniciado a sua actividade profissional há 

menos de um ano, situação em que deverão ser apresentados apenas os dois últimos recibos 

de vencimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- g) Fotocópia dos dois últimos recibos de vencimento de todos os elementos do 

agregado familiar que aufiram rendimentos; -----------------------------------------------------------  

 -------- Para trabalhadores por conta própria, documento da segurança social com o valor 

mensal sobre o qual incidem os descontos; --------------------------------------------------------------  

 -------- h) Em situação de Reforma ou Doença, as declarações ou recibos dos organismos 

competentes, com indicação dos valores mensais respectivos; ---------------------------------------  

 -------- i) Declaração do Serviço de Finanças a atestar que os membros do agregado familiar 

não são proprietários ou co-proprietários de habitação ou terreno urbanizado no território 

nacional, de acordo com a alínea d) do artigo 11.º. ---------------------------------------------------  

 -------- 2 - Em caso de dúvida, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel reserva-se o 
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direito de exigir a apresentação de outros elementos, bem como averiguar a veracidade das 

declarações prestadas. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------ Prazo das candidaturas -----------------------------------------  

 -------- 1 - As candidaturas serão abertas a partir de dia 1 de Setembro, por um período de 20 

dias úteis. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------------------------------------- Exclusão de candidaturas ------------------------------------------  

 -------- Constituem motivo de exclusão das candidaturas: --------------------------------------------  

 -------- a) Não reunir as condições de admissão estabelecidas no artigo 6.º; ----------------------  

 -------- b) Não apresentar o formulário de candidatura referido no artigo 8.º devidamente 

preenchido, datado e assinado; ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Não indicar no formulário de candidatura a opção de tipologia pretendida; ---------  

 -------- d) Não apresentar os documentos exigidos no artigo 9.º; ------------------------------------  

 -------- e) Apresentar mais do que uma candidatura ao concurso, conforme artigo 8.º; ---------  

 -------- f) Não cumprir os prazos estabelecidos para a candidatura, conforme artigo 10.º; -----  

 -------- g) Prestar falsas declarações. --------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 11. -------------------------------------------------------  

 ------------------------ Apresentação das candidaturas à cooperativa --------------------------------  

 -------- As candidaturas admitidas, as quais obedecem às condições exigidas no artigo 6.º, 

apresentados os documentos referidos no artigo 9.º, serão de imediato entregues à 

cooperativa de habitação promotora do empreendimento habitacional, UNIFARO (União de 

Cooperativas de Habitação de Faro – UCRL), momento a partir do qual se deverá dar início 

ao processo de aquisição do fogo. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 12.º ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- Reclamações-----------------------------------------------------  

 -------- Qualquer reclamação que, eventualmente, surja no decurso do negócio jurídico de 

Compra e Venda, será dirigida directamente à cooperativa de habitação responsável pela 

comercialização das habitações. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- Artigo 13.º ------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------ Entrada em vigor -------------------------------------------------  

 -------- As presentes normas entram em vigor após a sua aprovação. -------------------------------  

 ---------------------------------------------- Anexo: ----------------------------------------------------------  

 -------- QUADRO 1: PREÇOS POR TIPOLOGIA DE HABITAÇÃO: ------------------------------------------  

 -------- (DE ACORDO COM OS VALORES ESTIPULADOS PELO INSTITUTO DE HABITAÇÃO E DA 

REABILITAÇÃO URBANA, PARA O 1º TRIMESTRE 2010, DE ACORDO COM A PORTARIA 500/97, 

MAJORADA A 20% E A LEI 85/98) ----------------------------------------------------------------------------  

 Área 

mínima 

Área 

Máxima 

Preço base 

mínimo 

Preço base 

máximo 

Preço da 

Garagem 

Preço da 

Arrecadação 

Preço global 

mínimo 

Preço global 

máximo 

T2 94 99 €79.800,00 €83.500,00 €8.508,00 €3.018,00 €91.326,00 € 95.026,00 

T3 124 126 €102.100,00 €106.500,00 €8.508,00 €3.018,00 €113.626,00 € 

118.026,00 

T4 136 ____ €114.800,00 ______ €8.508,00 €3.018,00 € 126.326,00 ___________ 

 ------- QUADRO 2: RENDIMENTOS MÍNIMOS E MÁXIMOS MENSAIS DO AGREGADO PARA 

CANDIDATURA: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A. 

Dimensão 

do 

Agregado 

Familiar 

B.  

Salário 

Mínimo 

Nacional 

(2010) 

C.  

Índice de 

cálculo 

rendimento 

total mínimo 

/agregado 

D.  

Rendiment

o Total 

Mensal 

Mínimo/ 

agregado 

(BXC) 

E.  

Rendimen

to Total 

Mensal 

Mínimo/ 

pessoa 

(D/A) 

F.  

Índice de 

cálculo 

rendimento 

total máximo/ 

agregado 

G. 

Rendimento 

Total Mensal 

Máximo/ 

agregado 

(BXF) 

H. 

Rendiment

o Total 

Mensal 

Máximo/ 

pessoa 

(G/A) 

1 Pessoa 485,00 € 1,5 727,50 € 727,50 € 4 1.940,00 € 1.940,00 € 

2 Pessoas 485,00 € 2 970,00 € 485,00 € 5,5 2.667,50 € 1.333,75 € 

3 Pessoas 485,00 € 3 1.455,00 € 485,00 € 7 3.395,00 € 1.131,67 € 

4 Pessoas 485,00 € 3 1.455,00 € 363,75 € 8 3.880,00 € 970,00 € 

5 Pessoas 485,00 € 4 1.940,00 € 388,00 € 9 4.365,00 € 873,00 € 

6 ou + 

Pessoas 
485,00 € 4 1.940,00 € 323,33 € 10 4.850,00 € 808,33 € 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e as normas 

anexas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- INFORMAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO/PROPOSTA 

PROPOSTAS 
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DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta: -----------------------------------------------  

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

 -------- “INFORMAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO E CRIAÇÃO 

DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- As Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, tal como exposto no n.º1 e n.º2 do 

art.º 12 da Lei 147/99 de 1 de Setembro (Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo) 

“são instituições oficiais não judiciárias com autonomia funcional que visam promover os 

direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações susceptíveis de afectar a 

sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral”. ------------------------  

 -------- Dada a suprema relevância deste desígnio, considera a Câmara Municipal ser esta 

uma estrutura da maior importância para a promoção do desenvolvimento humano e social 

que se almeja para São Brás de Alportel e para os são-brasenses, o qual deverá ter sempre 

por base sólida, a defesa dos direitos, do bem-estar e dos sonhos, das crianças e dos jovens. -  

 -------- Impõe-se pois célere a conclusão do processo de constituição e criação da Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel. ----------------------------------------  

 -------- Neste sentido, de modo a cumprir o exposto nos n.
os

 1 e 2 da Constituição da 

República Portuguesa, que confere à sociedade e ao Estado, central e local, o dever de 

proteger as crianças e jovens contra todas as formas de abandono, de discriminação e 

opressão, contra o exercício abusivo da autoridade, e com vista ao seu desenvolvimento 

integral; e conforme estabelecido na deliberação tomada em reunião de Câmara de 16 de 

Março de 2010, tem vindo esta autarquia a desenvolver os necessários esforços e diligências, 

para a constituição e criação desta comissão, dos quais aqui se pretende dar conhecimento, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Atribuição e preparação de um Espaço de Funcionamento, destinado à Comissão 

de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), nomeadamente no Núcleo de Apoio aos Serviços 

Sociais, sito na Rua Dr. Virgílio Coelho, bem como o necessário levantamento de todas as 

necessidades relativas ao Apoio Logístico que a autarquia assumirá, nomeadamente gastos 

com a manutenção do espaço, material de escritório de desgaste, e outros aspectos mais 
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específicos a esta estrutura em particular; --------------------------------------------------------------  

 -------- Refira-se que o apoio logístico necessário à instalação oficial da CPCJ deverá ser 

alvo de contratualização de acordo com o Despacho Conjunto n.º562/2001 (2ª Série do D.R.) 

mediante um Protocolo de Cooperação entre a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses e os Ministérios da Justiça e do Trabalho e da Solidariedade. -----------------------  

 -------- > Disponibilização de Equipamentos Informáticos necessários ao funcionamento 

desta estrutura, nomeadamente à utilização da Aplicação Informática dos Processos de 

Promoção e Protecção de Crianças, uma aplicação obrigatória que consiste numa base de 

dados a nível nacional, onde são processadas todas as situações de crianças e jovens em 

perigo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Disponibilização de uma Viatura para todas as intervenções no terreno, 

nomeadamente a realização de visitas domiciliárias e o transporte de crianças em situação 

de urgência; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Aquisição de Cadeirinhas de Transporte Infantil apropriadas, de modo a que se 

cumpram com todas as normas de segurança rodoviária infantil; ----------------------------------  

 -------- > Aquisição de um Recurso Humano, a tempo inteiro, para apoio à Comissão de 

Protecção de Crianças, mediante a contratualização de uma técnica superior com sólida 

experiência profissional no sistema da promoção e protecção dos direitos da crianças e 

jovens em risco/perigo, de forma a poder dar apoio na implementação da Comissão, assim 

como, a médio prazo, prestar apoio permanente na intervenção da mesma e na consecução 

das suas competências, quer na sua modalidade alargada quer restrita. --------------------------  

 -------- > Solicitação, mediante ofício, da Participação Activa de todas as Entidades Locais, 

previstas na Lei, com competência em matéria de infância e juventude, para nomeação de 

representantes com particular sensibilidade nesta matéria, de modo a integrar, num curto 

prazo, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, porquanto esta estrutura deve apelar 

a uma responsabilidade social partilhada por toda a comunidade e promover uma 

intervenção integrada e multidisciplinar junto das crianças e jovens em situação de 

perigo/risco do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- No decurso deste processo de preparação da instalação da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens, e conforme previsto na Lei de Protecção de Crianças e Jovens, que exige 

a apresentação da listagem de membros a integrar a estrutura, a fim de que a mesma possa 

ser instalada, impõe-se como necessária a nomeação de um representante da Câmara 
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Municipal de São Brás de Alportel, com especial sensibilidade nesta matéria da infância, 

pelo que se coloca o assunto à apreciação da Câmara Municipal. ----------------------------------  

 -------- Após concluída a listagem de membros a integrar a Comissão de Protecção, será esta 

remetida à Comissão Nacional, e nesse momento poderão ser prosseguidos os passos rumo à 

instalação da Comissão. Terá lugar uma reunião preparatória e seguidamente uma Sessão 

Oficial de Instalação da restrutura e por último, a oficialização da Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens é efectivada com a elaboração do projecto de portaria de criação da 

mesma, por parte da Comissão Nacional, a qual depois de submetida ao Ministério da 

Justiça e da Solidariedade Social e do Trabalho, será publicada em Diário da República. -----  

 -------- Estima-se que todo este processo esteja concluído no decurso do próximo mês de 

Outubro, para que a Comissão pode estar em efectivo funcionamento a partir de então. -------  

 -------- Neste contexto, de modo a cumprir o estipulado na Lei de Protecção de Crianças e 

Jovens e a dar continuidade a este processo, que se pretende célere, a bem das nossas 

crianças e dos nossos jovens, proponho a nomeação da Vereadora a tempo inteiro, Marlene 

de Sousa Guerreiro, a desempenhar funções nas áreas relativas à intervenção social, como 

representante desta Câmara Municipal na Comissão de Protecção de crianças e Jovens de 

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

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

nomear a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro como representante da Câmara Municipal na 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel. -----------------------------  
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 -------- PROCº Nº 48/2011, DE MÁRIO NEVES RODRIGUES – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA EM MADEIRA EM 

CALÇADA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 48/2011, em 

que Mário Neves Rodrigues, residente na Rua do Leste – Edifício Anglo-Atlântico, 6ºAE, na 

Vila de Quarteira, município de Loulé solicita informação prévia para construção de casa de 

madeira, que pretende levar a efeito num prédio rústico localizado no sítio da Calçada, neste 

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

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

informação técnica de 22 de Agosto de 2011, que abaixo se transcreve e que deve ser dada 

conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Construção de Casa de Madeira, 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, 2.ª série a 27 de Dezembro de 2007, e por correcção e rectificação conforme aviso 

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

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

 -------- Espaço Urbanizável a Reestruturar; ------------------------------------------------------------  

 -------- Confina a Nascente com via não classificada; ------------------------------------------------  

 -------- Confina a Poente com Linha de Água. ---------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo-se às disposições dos artigos 53º e 72º do RPDM e pela Lei n.º 54/05, de 

15 de Novembro, sem prejuízo das restantes disposições regulamentares e legislação 

aplicável, informa-se o seguinte: --------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - O terreno em causa localiza-se no sítio da Calçada, é composto por prédio rústico 

- terra de cultura com árvores, com 1000,0 m
2
. Confrontando-se, a Sul e Nascente com 

caminho e a Poente com ribeiro, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 10729/19961018 e inscrito sob o artigo rústico n.º 15200. ---------------------------------------  

 -------- 2 - Verifica-se que o interessado não é o proprietário. É pretensão do interessado a 
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construção de uma moradia com a arquitectura tradicional da zona, com área aproximada de 

150 m
2
. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - O terreno insere-se na classe de Espaços Urbanizáveis a Reestruturar, de acordo 

com o ponto n.º 2 do artigo 53º do R.P.D.M, nestes espaços é permitida a construção, 

reconstrução, alteração e ampliação de edifícios destinados à habitação, comércio, serviços 

e equipamentos em parcelas já existentes ou resultantes de destaque, nos termos da 

legislação em vigor e em conformidade com as seguintes regras: -----------------------------------  

 -------- a) Índice de utilização líquido: =/< 0,8, aplicável a uma profundidade máxima de 30 

m; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Número máximo de fogos/parcela: dois; -----------------------------------------------------  

 -------- c) Número máximo de pisos: dois ou 6,5 m de cércea; ---------------------------------------  

 -------- d) Infra-estruturas: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Água, rede pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão 

sistemas simplificados; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esgoto, rede pública ou sistema simplificado com possibilidade de ligação futura à 

rede pública, à excepção dos espaços situados na zona da serra, que terão sistemas 

autónomos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Uma vez que o prédio urbano é servido por caminho não classificado a nascente, 

deverá dar cumprimento ao artigo 72º do R.P.D.M. O dimensionamento das infra-estruturas 

viárias que integram vias rurais é definido de acordo com os seguintes parâmetros: ------------  

 -------- a) Faixa mínima de rodagem – 4 m; -------------------------------------------------------------  

 -------- b) Bermas e valetas – mínimo de 0,5 m para cada faixa de rodagem; ---------------------  

 -------- c) Faixa adjacente – 10 m para cada lado do eixo da via. -----------------------------------  

 -------- 5 - Atendendo que a propriedade se confronta com ribeiro a poente, deverá a 

implantação da futura edificação respeitar o referido no artigo n.º 11 da Lei n.º 54/05 de 15 

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

 -------- A margem das águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, 

barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de 10 m. ------------------------------  

 -------- Mais se informa para uma correcta analise ao pretendido torna-se necessário a 

apresentação dos seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------  

o Planta de implantação com a indicação do ribeiro e os devidos 

distanciamentos  
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 -------- Corte transversal ao local onde se situa até a linha de água com indicação do nível 

médio das cheias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Mais se informa que o requerente pretende construir uma casa de madeira de 

acordo com a arquitectura tradicional, sendo assim a arquitectura deverá garantir a 

integração paisagística nas formas e escala do relevo na zona da Calçada. ----------------------  

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

 -------- Face ao exposto, não se vê nenhum inconveniente à pretensão do interessado porque 

cumpre os condicionalismos que estão dispostos no ponto n.º 2 do artigo n.º 53 do R.P.D.M, 

contudo deverá o requerente ter em conta no processo de licenciamento os pontos n.º 4, 5 e 6 

da presente informação técnica. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração 

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

 -------- PROCº Nº 41/2011, DE CRISTIANO ALBINO GONÇALVES CONCEIÇÃO – 

ALTERAÇÃO DE UM ARMAZÉM PARA EXPEDIÇÃO DE PRODUTOS EM 

MESQUITA ALTA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 41/2011, em que Cristiano Albino Gonçalves da Conceição, residente na Rua Dr. José 

Dias Sancho, n.º 134 – 2º Esq., nesta Vila solicita a aprovação do projecto de arquitectura 

relativo a alterações de um armazém destinado a armazenamento e expedição de produtos 

agrícolas, localizado no sítio da Mesquita.---------------------------------------------------------------  

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

nos termos da informação técnica de 22 de Agosto de 2011, que abaixo se transcreve e que 

deve ser dado conhecimento ao requerente. -------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Em sequência do nosso ofício n.º 2276 de 30 de Junho de 2011, veio o requerente 

entregar no dia 27 de Julho de 2011 elementos para que o processo ficasse completo: ---------  

 -------- Já foi entregue a respectiva ficha de segurança de risco de incêndio e a planta 

localização; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente ao aditamento da memória descritiva verifica-se que o processo 

mencionado (n.º 34/94) corresponde à ampliação efectuada à fracção B conforme 

levantamento topográfico (folha n.º 12). -----------------------------------------------------------------  

 -------- Já com o processo completo verifica-se que o projecto consiste apenas na abertura de 

um vão e a construção de uma parede de forma a criar uma nova divisória. ----------------------  

 -------- Mais se informa que não existe impermeabilização de novos solos, nem área ampliada 
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e nem aumento do número de pisos. ----------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a 

aprovação do presente projecto de arquitectura. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROCº Nº 47/2011, DE NELSON GONÇALVES DE BRITO – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM S. ROMÃO:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 47/2011, em que Nelson Gonçalves de Brito, residentes no sítio de 

S. Romão, Caixa Postal 590-B, neste município, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura relativo à alteração e ampliação de moradia unifamiliar num prédio de que é 

proprietário no referido local. ------------------------------------------------------------------------------  

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

devendo os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses. Foi 

ainda deliberado, por unanimidade, solicitar ao requerente que proceda junto da Conservatória 

do Registo Predial de S. Brás de Alportel à actualização das áreas cobertas e descobertas, nos 

termos da informação técnica de 24 de Agosto de 2011, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dado conhecimento ao requerente. --------------------------------------------------------------------  

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

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

Moradia Unifamiliar, 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 

S. Brás de Alportel, com a 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: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espaço Área de Protecção e Valorização; -----------------------------------------------------  

 -------- Confina a Norte com via não classificada. ----------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos 23º-E e 27º do RPDM, sem prejuízos das 

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

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

 -------- 1 - O terreno alvo da pretensão localiza-se em São Romão é composto por prédio 
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urbano com 214,0m
2
 – casas térreas com 4 compartimentos, uma dependência e rua com 

caminho a Norte, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 6596/19480117 e 

inscrito sob o artigo n.º 824. -------------------------------------------------------------------------------  

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

habitação unifamiliar com 2 quartos sendo que as obras de alteração e da ampliação passam 

por manter a cozinha e transformar o quarto existente numa sala e aproveitar o desnível do 

terreno criando uma zona de instalações técnicas. -----------------------------------------------------  

 -------- 3 - Relativamente aos armazéns existentes o requerente optou por manter os 2 que se 

localizam mais a Norte e demolir o que se situa a Sul de forma a criar uma área de quintal 

para uma melhor funcionalidade da habitação. --------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Assim sendo da alteração e da ampliação que o requerente pretende efectuar 

resulta a constituição de uma habitação unifamiliar tipologia T2 com 2 quartos, corredor, 2 

casas de banhos, sala, cozinha, circulação, arrumos e pátios exteriores. --------------------------  

 -------- 5 - Na sequência dos pontos n.º 2,3 e 4 verifica-se que se mantém o número de pisos e 

há um aumento de área de construção de 39,50m
2
, totalizando uma área de 138,40m

2
. 

Contundo verifica-se que a pretensão não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 

23.º-E, do Regulamento do Plano Director Municipal; ------------------------------------------------  

 -------- 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.º163/06 de 8 de 

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

 -------- 8 - Mais se informa que no registo da conservatória no artigo urbano não vêm 

descriminados as áreas cobertas e descobertas. Então deverá o requerente efectuar na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel a actualização da área coberta e 

descobertas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente uma vez que 

cumpre os condicionalismos do artigo 23.º-E do RPDM, contundo alerta-se para o ponto nº 8 

supra referido. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção da Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, deve a requerente 

apresentar dentro de 6 meses o projecto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e 
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colocar à Consideração Superior.” -----------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM BARRABÉS:- 

Presente um requerimento da empresa Casa da Cor – Construções Unipessoal, Lda. com 

sede na Rua Parreira, n.º 43, no município de Tavira, na qualidade de arrendatário, a solicitar 

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

e consequente exploração de um estabelecimento de comércio a retalho de materiais de 

construção, no sítio dos Barrabés, neste município. ----------------------------------------------------  

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

localização, não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio a retalho de materiais de construção, no local pretendido. --------  
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 -------- TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS:- Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, de 12 

de Agosto corrente, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------  

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

 -------- “Taxas a aplicar na cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis ---------------------  

 -------- Tendo em consideração os n.
os

 1 e 5 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (C.I.M.I.), do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, alterado pela Lei 

n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, os municípios, mediante deliberação da Assembleia 

Municipal, fixam as taxas a aplicar em cada ano.------------------------------------------------------  

 -------- As taxas do imposto municipal sobre imóveis deverão ser fixadas de acordo com os 

seguintes limites: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédios rústicos: 0,8%; ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédios urbanos: 0,4% a 0,7%; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,2% a 0,4%. ----------------------------  

 -------- Tendo em consideração que os municípios terão de informar a Direcção Geral dos 

Impostos até ao dia 30 de Novembro de cada ano, quais as taxas aprovadas para aplicação 

no ano seguinte, sob pena de as mesmas serem fixadas pela Administração Central pelos 

valores mínimos (0,4% e 0,2% respectivamente), tal como está estabelecido no n.º 13 do 

art.º 112º do já referido diploma legal; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicita-se ao Sr. Presidente que este assunto seja analisado em reunião de câmara, 

afim de se poder submeter, em tempo útil, a aprovação da Assembleia Municipal, em sessão a 

realizar até ao próximo mês de Novembro. --------------------------------------------------------------  

 -------- É o que me cumpre informar. V.Exª decidirá o que melhor entender acerca deste 

assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo à situação de crise financeira que o país atravessa e devido à grande quebra 

de receitas que os municípios sofreram, o senhor Presidente propôs manter os valores fixados 

para o corrente ano, dado que nestas condições não existem motivos para proceder a 

alterações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro – Propor a taxa de zero, vírgula, oito por cento para a generalidade dos 

prédios rústicos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Propor a taxa de zero, vírgula, sete por cento para a generalidade dos 
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prédios urbanos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Propor a taxa de zero, vírgula, quatro por cento para os prédios avaliados 

nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI); -------------------------------  

 -------- Quarto – Submeter esta deliberação à Assembleia Municipal para que este órgão tome 

a sua deliberação final em tempo útil. --------------------------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA 

POSTAL REFERENTE A FACTURAS DO SERVIÇO DE ÁGUAS:- Presente a seguinte 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Cobrança Postal referente a facturas do Serviço 

de Águas (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 22º 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 OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Cobrança Postal referente a Facturas do Serviço de Águas, mais informo que não é trabalho 

subordinado.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 30.240,00 mais IVA, por um período de 3 anos, sendo o 

valor estimado para o ano de 2011 de € 1.680,00 + IVA (Taxa € 0,56 x Média de Cobranças 

Mensal CTT 1.500 x N.º de Meses 2). --------------------------------------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 
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face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA 

ATRAVÉS DE SISTEMA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS E DE DÉBITOS 

DIRECTOS REFERENTE A FACTURAS DO SERVIÇO DE ÁGUAS:- Presente a 

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

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Cobrança através de Sistema de Pagamento de 

Serviços e de Débitos Directos referente a Facturas do Serviço de Águas (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 OE 2011), 
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são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Cobrança através de Sistema de Pagamento de Serviços e de Débitos Directos referente a 

Facturas do Serviço de Águas, mais informo que não é trabalho subordinado.  ------------------  

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

valor base do procedimento de € 42.336,00 mais IVA, por um período de 3 anos, sendo o 

valor estimado para o ano de 2011 de € 3.352,00 + IVA ( € 1.000,00 euros referente à 

adesão (apenas uma vez) + (2 Meses x € 100,00 – Mensalidade SIBs) + (Taxa Débitos 

Directos € 0,22 x Média de Cobranças Mensal - Débito Directo 3.000 x 2 Meses) + (Média 

de Cobrança Mensal por Referência Multibanco 1.300 x Taxa Fixa € 0,18 x 2 Meses) + 

(Média de Cobrança Mensal por Referência Multibanco 1.300 x Média da Taxa Variável - 

0,70 % do valor transaccionado, com um mínimo de € 0,05 e um máximo de € 0,60 - € 0,14 

x 2 Meses). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE “FINISHING” 

REFERENTE A FACTURAS DO SERVIÇO DE ÁGUAS:- Presente a seguinte 

informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém:----------  
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 -------- Informação:-----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de “Finishing” referente a Facturas do Serviço de 

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

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

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

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

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

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

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

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 OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

“Finishing” (Impressão de Factura, Envelopagem e Expedição) referente a Facturas do 

Serviço de Águas, mais informo que não é trabalho subordinado.  ----------------------------------  

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

valor base do procedimento de € 21.096,00 mais IVA, por um período de 3 anos, sendo o 

valor estimado para o ano de 2011 de € 1.800,00 + IVA (Desenvolvimento Layout e Testes, 

apenas 1 mês € 620,00 + IVA) + (2 Meses x € 25,00 + IVA - Factura Electrónica até 3.000) 

+ (Impressão de Factura de Água + Envelope + Serviço + Factura Digital + Expedição para 

os CTT € 0,085 + IVA x 6.600 Estimativa de Contratos de Água x 2 Meses). ---------------------  

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

Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

pessoa com quem viva em economia comum: Não há conhecimento desta situação. -------------  
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 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE 

HIDROTERAPIA:- Presente a seguinte informação prestada pelo Sector de 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Aulas de Hidroterapia (Procedimento Ajuste 

Directo). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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 OE 2011), 

são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Aulas de Hidroterapia, mais informo que não é trabalho subordinado.  ---------------------------  

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

valor base do procedimento de € 2.800,00, sendo o valor estimado para o ano de 2011 de 

€ 1.000,00 e o valor estimado para o ano 2012 de € 1.800,00. -------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 20º do Código dos Contractos Públicos, propõe-se, 



     

 

Reunião de 2011/08/30  Página 37 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do art. 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - GABINETE 

DE INSERÇÃO PROFISSIONAL:- Presente um ofício do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, de 09 de Agosto corrente a notificar a autarquia da intenção de 

deferimento relativamente à candidatura apresentada no âmbito da criação de um Gabinete de 

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

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da situação em que se encontra a 

candidatura para continuidade do GIP (Gabinete de Inserção Profissional) e deliberou, por 

unanimidade, oficiar junto do IEFP o seu interesse em estabelecer parceria conforme os 

termos apresentados no presente ofício. Foi ainda deliberado, por unanimidade, solicitar a 

celeridade na resolução deste assunto. --------------------------------------------------------------------  

 -------- PROTOCOLO COM O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS 

TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA PARA 

ACTIVIDADES DE APOIO NAS ESCOLAS:- O Senhor Presidente, Eng.º António 

Eusébio, apresentou o protocolo a celebrar com o Centro de Cultura e Desporto da Câmara 

Municipal de S. Brás de Alportel que abaixo se transcreve: ------------------------------------------  

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

 -------------- “Protocolo de Colaboração para Actividades de Apoio nas Escolas -----------------  

 -------- A educação, pedra basilar do desenvolvimento de uma comunidade, constitui área de 

acção prioritária no município de São Brás de Alportel.----------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Neste sentido, pretende a Câmara Municipal de São Brás de Alportel dar 

continuidade ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, para um ensino de qualidade e 

excelência no concelho, de modo a melhorar a oferta de actividades e serviços prestados às 

crianças, nas escolas do concelho; e sobretudo no que respeita às actividades de 

acompanhamento de crianças e jovens com necessidades especiais, de relevante importância, 

para promover a sua plena integração, passo determinante para a construção de uma 

comunidade mais inclusiva. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para o cumprimento destes objectivos, é fundamental a promoção do trabalho em 

parceria, com uma acção conjunta, que envolve os diferentes agentes educativos da 

comunidade, pelo que se estabelece o presente protocolo entre a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel e o Centro de Cultura e Desporto de Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia para a realização destas actividades. --------------------------------------------  

 -------- 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 acordado o presente protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: ---------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA I ----------------------------------------------------  

 -------- 1 - O presente protocolo tem por objectivo estabelecer uma parceria que visa a 

prossecução de actividades de apoio e serviços prestados às crianças e jovens que 

frequentam as escolas do concelho de São Brás de Alportel, sobretudo no que concerne ao 

acompanhamento de crianças e jovens com necessidades educativas especiais; ------------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA II ---------------------------------------------------  

 -------- 1 - O segundo outorgante compromete-se a implementar actividades de apoio a 

crianças e jovens nas escolas do concelho, incluindo actividades de acompanhamento de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais; --------------------------------------------  

 -------- 2 - O primeiro outorgante compromete-se pelo presente protocolo, a disponibilizar os 

espaços e meios necessários à realização das actividades de apoio às crianças; -----------------  



     

 

Reunião de 2011/08/30  Página 39 

 --------  3 - A comparticipação financeira a transferir pelo primeiro outorgante ao segundo, 

para contribuir para as despesas decorrentes da concretização das actividades propostas, no 

período de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de € 27.000,00 

(vinte e sete mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - A transferência deverá ser feita por tranches, de acordo com o solicitado pelo 

Segundo Outorgante; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA III --------------------------------------------------  

 -------- O segundo outorgante entregará ao primeiro relatório mensal sucinto das 

necessidades de comparticipação, relativas às actividades desenvolvidas. ------------------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA IV --------------------------------------------------  

 -------- Para além do relatório mensal previsto na cláusula III, o segundo outorgante obriga-

se a prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro outorgante, no sentido de lhes ser 

permitido acompanhar o desenvolvimento das actividades. ------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA V ---------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

presente ano lectivo 2011/2012; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------------------- CLÁUSULA VI --------------------------------------------------  

 -------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, 

sem necessidade de fundamentação. ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- PROTOCOLO DE ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR:- 

O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o protocolo a celebrar com o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel que abaixo se 

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

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

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA ACESSO AO APOIO FINANCEIRO NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS E DE OUTRAS 

ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR, NO PRIMEIRO CICLO DO 

DELIBERAÇÕES 
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ENSINO BÁSICO PÚBLICO DE S. BRÁS DE ALPORTEL” ----------------------------------------  

 -------- O Despacho da Senhora Ministra da Educação, número catorze mil, quatrocentos e 

sessenta, barra, dois mil e oito, de vinte e seis de Maio, alterado e republicado pelo 

Despacho número oito mil seiscentos e oitenta e três, barra, dois mil e onze, de vinte e oito de 

Junho define as normas a observar na oferta e funcionamento das Actividades de 

Enriquecimento Curricular, no Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público, e de Animação e 

Apoio à Família na Educação Pré-Escolar, bem como o respectivo Regulamento de Acesso 

ao Apoio Financeiro a conceder pelo Ministério da Educação. -------------------------------------  

 -------- Nos termos do previsto no referido Despacho, e de acordo com o Contrato número 

cento e oitenta de dois mil e nove na sua cláusula terceira, Actividades de Enriquecimento 

Curricular, pretende a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com a colaboração do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de Alportel, promover o acesso 

ao ensino de inglês, actividade física e desportiva, expressão musical e TICs (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do 

Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, e conforme o previsto no referido Despacho, entre: ----------------------------------  

 -------- A CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, em S. Brás de Alportel, Pessoa Colectiva n.º 503.219.924, representada pelo 

seu Presidente António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRA 

OUTORGANTE,  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL, com sede na Escola Secundária José Belchior Viegas, sítio da Calçada, em 

S. Brás de Alportel, Pessoa Colectiva n.º 600.083.438, representado pela Directora do 

Agrupamento de Escolas, Violantina da Felicidade Hilário, adiante designada por 

SEGUNDA OUTORGANTE,  ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É celebrado o presente Protocolo de parceria e Cooperação que se regerá pelas 

seguintes cláusulas: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Primeira ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- (Objecto do protocolo) ----------------------------------------------  

 -------- O presente Protocolo de cooperação fixa os termos da parceria entre os outorgantes 

com vista à implementação do Programa de Generalização do Ensino de Inglês, Expressão 

Musical, Actividade Física e Desportiva e TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 
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no Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público no Município de São Brás de Alportel, o qual se 

desenvolve ao longo do ano lectivo dois mil e onze, barra, dois mil e doze, em regime de 

complemento educativo de frequência gratuita. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Segunda ------------------------------------------------------  

 -------------------------------- (Período de vigência do protocolo) --------------------------------------  

 -------- O presente Protocolo de Cooperação vigora durante o ano lectivo de dois mil e onze, 

barra, dois mil e doze ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Terceira -------------------------------------------------------  

 -------- (Identificação do número de alunos e do número de turmas a constituir, definição 

do horário semanal, do local de funcionamento e do número de docentes a contratar) -------  

 -------- Para o ano lectivo de dois mil e onze, barra, dois mil e doze os outorgantes prevêem: 

 -------- Um - Programa de Generalização de Inglês: -------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público a frequentar seja 

de (361) trezentos e sessenta e um, e que para efeitos do cumprimento do presente protocolo 

sejam constituídas (22) vinte e duas turmas, sendo doze de primeiro e segundo ano, e dez de 

terceiro e quarto anos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da disciplina de inglês será de noventa minutos, divididos, 

em dois períodos regulamentares de quarenta e cinco minutos, em dias alternados da 

semana; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) O número de professores de inglês necessário será de cinco. ----------------------------  

 -------- Dois - Ensino de Expressão Musical: ----------------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (344) trezentos e quarenta e quatro, e que, 

para efeitos do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (22) vinte e duas turmas para a actividade; ---  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de noventa minutos por turma, 

repartido em dois períodos de quarenta e cinco minutos, em dias alternados; --------------------  

 -------- c) O número de professores necessário será de cinco. ----------------------------------------  

 -------- Três - Actividade Física e Desportiva: ----------------------------------------------------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (359) trezentos e cinquenta e nove, e que, 

para efeitos do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (22) vinte e duas turmas para a actividade; ---  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de cento e trinta e cinco minutos por 

DELIBERAÇÕES 
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turma, repartido em três períodos de quarenta e cinco minutos, em dias interpolados; e de 

noventa minutos nas escolas rurais  ----------------------------------------------------------------------  

 -------- c) O número de professores necessário será de sete. -----------------------------------------  

 -------- Quatro - Ensino das TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação): ---------------  

 -------- a) O número de alunos a frequentar seja (261) duzentos e sessenta e um, e que, para 

efeitos do cumprimento do presente protocolo, sejam abrangidos todos os alunos do segundo, 

terceiro e quarto anos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, constituindo (17) dezassete 

turmas para a actividade; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) O tempo lectivo semanal da actividade seja de quarenta e cinco minutos por turma  

 -------- c) O número de professores necessário será de dois. -----------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Quarta -------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Obrigações dos Outorgantes) -----------------------------------------  

 -------- No âmbito do presente Protocolo de Cooperação: --------------------------------------------  

 -------- Um - Compete à Câmara Municipal de São Brás de Alportel: -----------------------------  

 -------- a) Disponibilizar as salas de aula e outros espaços necessários ao funcionamento das 

actividades definidas na cláusula anterior; -------------------------------------------------------------  

 -------- b) Criar condições para a promoção e realização das actividades previstas nos pontos 

dois e três da cláusula anterior;  --------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Colocar pessoal de acção educativa para apoio no acompanhamento e vigilância 

das actividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Assegurar o transporte dos alunos nos casos em que haja necessidade; ---------------  

 -------- Dois - Compete ao Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de São Brás de 

Alportel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Colaborar na selecção e recrutamento dos professores necessários; -------------------  

 -------- b) Assegurar o pessoal necessário à vigilância dos alunos e acompanhamento das 

actividades, entre as quinze horas e quinze minutos e as dezassete horas e trinta minutos; -----  

 -------- c) Afixar informação sobre o Programa nos locais apropriados e contactar com os 

Encarregados de Educação no sentido de averiguar e registar do respectivo interesse na 

frequência da disciplina; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Acompanhar pedagogicamente as actividades, promovendo a respectiva 

articulação entre os professores das AEC’s e os professores titulares de turma, desde a 

planificação, desenvolvimento e avaliação das actividades, e elaborar os respectivos 
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relatórios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A - Todos os parceiros acordam partilhar informação relativa aos registos 

biográficos dos professores no âmbito do Programa, de que constem os seguintes 

documentos: curriculum vitae e documentos comprovativos das habilitações académicas e da 

experiência de trabalho docente com crianças e jovens. ----------------------------------------------  

 -------- B - Todos os parceiros acordam pela obrigatoriedade de realização de reuniões 

trimestrais para avaliação local conjunta das actividades e pela disponibilização de todas as 

informações solicitadas pela Comissão de Acompanhamento do Programa.” --------------------  

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

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

 -------- ACRAL – PROJECTO MODCOM 5 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

APOIO:- Presente um fax da ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do 

Algarve, de 12 de Agosto de 2011, a remeter um pedido de pagamento de apoio, no âmbito do 

Protocolo celebrado com a autarquia, Projecto Modcom 5. -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento do valor de 

€ 7.850,00, previsto no protocolo de acordo com a disponibilidade de tesouraria e por 

indicação do senhor Presidente. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------  

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

 -------- “Em resposta ao solicitado em ofício n.º 700 de 26/07/2011 pelo Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas (anexo a esta informação) em complemento de valores de 

subsídio já atribuído (em deliberação de Câmara de 21/06/2011) referente aos transportes de 

alunos para os locais de estágio curricular; faltou na informação os valores referentes a duas 

facturas emitidas pela EVA TRANSPORTES no valor global de 260.60 € - duzentos e sessenta 

euros e sessenta cêntimos, para o qual se solicita a respectiva aprovação e transferência 

para os serviços financeiros e de secretaria do agrupamento de escolas.” ------------------------  

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

valor de € 260,60 (duzentos e sessenta euros e sessenta cêntimos) ao Agrupamento de Escolas 

José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ---------------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE” – 

DELIBERAÇÕES 
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ESPECTÁCULOS AGENDADOS- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

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

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

 -------- “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE -------------------------------------------------  

 -------- Para efeitos de conhecimento sobre o desenvolvimento do Projecto de parceria 

Programação Cultural em Rede, promovido entre os Municípios de São Brás de Alportel, 

Loulé, Faro Olhão e Tavira, informa-se o seguinte: ---------------------------------------------------  

 -------- A execução do projecto em epígrafe, inserido numa candidatura POAlgarve 21 - Eixo 

Prioritário 3, iniciou-se em Maio e decorrerá até ao último trimestre de 2012.-------------------  

 -------- É um programa que potencia a partilha de recursos, de oferta cultural dos 

equipamentos e da circulação de propostas artísticas pelos 5 municípios. -------------------------  

 -------- O Projecto de parceria criou como slogan a designação de: Movimenta-te - 

Trajectórias de Programação Cultural em Rede.-------------------------------------------------------  

 -------- Movimenta-te é um programa de artes performativas, desenvolvido em 5 municípios 

do Algarve e, nas palavras do seu director artístico, é “ como uma rede de pesca, que se 

lança, na expectativa de prender públicos transversais e locais, no interesse e inovação das 

suas propostas de programação artística”.  Um projecto em que a Arte, do teatro, da dança e 

da música “são o pretexto para um encontro entre visões de artistas e as pessoas que 

habitam este território, estas cidades”. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Através da Programação Cultural em Rede, foram já apresentados em São Brás dois 

espectáculos de grande interesse e muito bem acarinhados pelo público: -------------------------  

 -------- No dia 5 de Junho foi apresentado “ Um beijo, mais um beijo... Outro beijo”, pela 

companhia Teatro Delle Briciolee com actores portugueses e no dia 4 de Julho “Les 

Etoillles”, espectáculo na área do novo circo, pela companhia Les Colporteurs, ambos 

resultantes da programação conjunta para o ano em curso. -----------------------------------------  

 -------- No dia 4 de Maio, 90 alunos e professores da Escola Secundária assistiram no Teatro 

Municipal de Faro ao mesmo espectáculo “Um Beijo….Mais um beijo…Outro beijo”. ---------  

 -------- Em 2011 vão ainda realizar-se os seguintes programas: -------------------------------------  

 -------- VALE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Espectáculo VALE, criação original para o Vale de Santarém a adaptar para os 

municípios do Algarve Central, numa produção a realizar com a participação dos públicos 

são-brasenses. O Espectáculo está agendado para dias 10 e 11 de Dezembro. -------------------  
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 -------- Para o efeito vai ser divulgado um texto de apresentação e abertura de inscrições, e 

posteriormente decorrerão duas audições com os inscritos. ------------------------------------------  

 -------- Uma Carta Coreográfica – Exposição de 5 a 10 de Dezembro, com sessões de 8 a 10, 

para as escolas e população em geral. – Galeria Velha do Museu do Trajo.  ---------------------  

 -------- Este projecto está inserido no trabalho VALE. -------------------------------------------------  

 -------- 2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- NOVA CRIAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inicia-se com uma Residência artística, nos vários Municípios, durante 15 dias. --------  

 -------- Em São Brás de Alportel decorrerá de 1 a 12 de Fevereiro. ---------------------------------  

 -------- Para a NOVA CRIAÇÂO, vão ser realizadas audições com os artistas e grupos do 

Algarve, precedido de convite geral. O primeiro critério será a qualidade artística. Essas 

audições vão decorrer durante 4 dias, em Outubro de 2011. -----------------------------------------  

 -------- Espectáculo ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Apresentação do espectáculo no Cine-teatro, dias 30 e 31 de Março e  ou 1 de Abril.  

 -------- Ateliers  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- - Ateliers – 12 sessões - 2 ateliers destintos ----------------------------------------------------  

 -------- Dias 2, 3 e 4 de Fevereiro – Infância ------------------------------------------------------------  

 -------- Dias 23, 24, e 25 de Fevereiro – 1º Ciclo -------------------------------------------------------  

 -------- BAILE ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- BAILE - Projecto com músicos locais, que pretende retomar a tradição dos bailes de 

aldeia, com um toque de modernidade. Realização proposta para Junho. -------------------------  

 -------- ÓPERA BUFFA ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Co-produção multidisciplinar e inovadora, a realizar pela Companhia Laika  com a 

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e a Orquestra do Algarve e eventuais artistas 

residentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Apresentação para o público dos cinco parceiros, e demais interessados, nos dias 8, 9 

e 10 de Junho, apenas na Escola de Turismo do Algarve.” -------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

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

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

ocupantes do fogo número 10 do Bairro Social de 102 fogos não pagou atempadamente a 

renda respeitante ao mês em curso. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

pelo Senhor Presidente no período de 2 a 29 de Agosto 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 2992 a 2994, 

2996, 3017, de 3020 a 3097, de 3099 a 3101, 3114, de 3120 a 3211, de 3215 a 3219, 3232, de 

3246 a 3251, 3253 a 3283, de 3285 a 3384, de 3388 a 3393, 3396, de 3400 a 3402, 3410 no 

valor de 320.249,83 euros; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 3105 a 3106, 

3252, no valor de 3.430,85 euros; -------------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2995, de 2997 a 3016, de 

3018 a 3019, 3098, 3102 a 3104, de 3107 a 3113, de 3115 a 3119, de 3212 a 3214, de 3220 a 

3231, de 3233 a 3245, 3284, de 3385 a 3387, de 3394 a 3395, de 3397 a 3399, de 3403 a 

3409, de 3411 a 3413, no valor de 683.349,46 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 

  
 


