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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 23/2011 

da reunião ordinária de 08 de Novembro de 2011 

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

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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 212, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.170.127,19 euros dos 

quais 1.167.650,33 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.476,86 euros em numerário, este último 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 usaram da palavra os 

proprietários dos três estabelecimentos existentes na Rua Jornal O Sambrasense, 

designadamente: Sofia Carneiro, proprietária da Pastelaria La Joconde, Bruno Frutuoso, 

proprietário do Sweet Café e Luís Filipe Graça, proprietário do Sport Café e também o 

Comandante Luís Guerreiro do Posto da Guarda Nacional Republicana de S. Brás de Alportel.  

 -------- O Senhor Presidente informou que tomou a iniciativa de convocar todos os 

intervenientes a estarem presentes na reunião com o objectivo de, através do diálogo, 

encontrar uma solução para o problema do ruído existente na Rua O Jornal Sambrasense, pois 

esta situação tem motivado a existência de diversas queixas por parte dos residentes. Os 

proprietários dos estabelecimentos mostraram bastante interesse na procura de soluções para o 

problema, pois os estabelecimentos constituem o seu ganha-pão. -----------------------------------  

 -------- A deliberação do presente assunto consta na presente acta no capítulo das 

deliberações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

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

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

 --------  – Certidão de localização de exploração pecuária, de Felismino José Casimiro 

Moreno, em Cerro do Alportel; ----------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Procedimento Concursal – AEC’s – Actividades Lúdico Expressivas (Expressão 

Musical); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes (relatório 

final);  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 10ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

Câmara, relativa à décima alteração orçamental para dois mil e onze, que a seguir se 

transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 10/2011 ---------------------------------  

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

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

 --------  – Despesas com pessoal, aquisição de serviços, outras despesas correntes e juros de 

empréstimos de médio e longo prazos na Administração Autárquica; ------------------------------  

 --------  – Despesas com pessoal e aquisição de serviços no Departamento Administrativo e 

Financeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Despesas com pessoal, aquisição de bens e serviços e transferências correntes na 

Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas 

correntes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Reforço para aquisição de equipamentos de sinalização e trânsito e aquisição de 

terrenos no Departamento Técnico Municipal, no tocante às despesas de capital. ---------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de cento e quarenta mil e sessenta euros, se 

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

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

verbas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respectiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e suas alterações, a décima alteração 

orçamental conforme consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às 

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes alterações às 

Grandes Opções do Plano para dois mil e onze, remetendo-se à Secção de Contabilidade para 

a sua implementação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- PROCEDIMENTO CONCURSAL – AEC’S – ACTIVIDADES LÚDICO 

EXPRESSIVAS (EXPRESSÃO MUSICAL):- Presente uma proposta do Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: ------------------------------------------------------  

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para a contratação excepcional de um técnico 

que assegure o desenvolvimento da Actividade Lúdico-Expressiva (Expressão Musical) no 

âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs), por tempo determinado, a 

tempo parcial. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Na reunião do executivo municipal, do passado dia 02 de Agosto, foi aprovada a 

proposta de abertura do procedimento concursal para a contratação de 19 técnicos para 

assegurar o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs) e 

Componente de Apoio à Família, previstos no Mapa de Pessoal de 2011. ------------------------  

 -------- O procedimento aplicável ao recrutamento destes técnicos cumpriu o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 212/2009, de 3 de Setembro, tendo como suporte uma plataforma 

desenvolvida pelo Ministério da Educação para este efeito. ------------------------------------------  

 -------- Todos os técnicos seleccionados nas diferentes áreas, iniciaram funções nas escolas 

do 1º ciclo e pré-escolar durante o mês de Setembro. -------------------------------------------------  

 -------- No entanto, e dado serem contratos a termo certo e a tempo parcial, têm ocorrido 

diversas situações de rescisão ou desistência, na sua maioria motivadas pela colocação 

destes técnicos em ofertas mais vantajosas, quer do próprio Ministério da Educação, quer de 

outras autarquias que concluíram este processo mais tarde. -----------------------------------------  

 -------- Aquando da desistência ou rescisão dos contratos por parte dos técnicos 

seleccionados a entidade empregadora tem obrigatoriamente de recorrer à lista de 

ordenação final, a qual se mantém em vigor até final do respectivo ano escolar. -----------------  

 -------- Relativamente à colocação de um técnico no horário das 10 horas semanais, para 

leccionar a Actividade Lúdico Expressiva (Expressão Musical), verificou-se a rescisão do 

contrato por parte da professora colocada com efeitos a 31 de Outubro último, tendo sido 

convocados todos os outros técnicos constantes na lista, não tendo nenhum deles aceite a 

colocação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, esgotada a lista de ordenação final, PROPONHO a este órgão, de acordo com 

o disposto n.º 3 do art.º. 10º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a abertura de 

procedimento concursal comum, para a contratação de um técnico, por tempo determinado, 
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a tempo parcial, para leccionar a Actividade Lúdico-Expressiva (Expressão Musical) no 

âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular (AECs).” ----------------------------------  

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

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- O Senhor Presidente 

apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: -------------------------------------  

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

 ---------------------------- “Auxílios económicos a alunos carenciados ------------------------------  

 -------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei número 144/2008, de 28 de Julho, novas 

Atribuições e Competências das Autarquias Locais, que são transferidos para os municípios 

as atribuições ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de 

refeitórios, fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. Sendo pois competência 

dos órgãos municipais e de acordo com o Despacho número 20956/2008, de 30 de Julho, 

comparticipar, como menciona a redacção do número um do artigo sétimo, deste mesmo 

despacho, “nos encargos com refeições, livros e outro material escolar, actividades de 

complemento curricular e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”; 

e de acordo com o Despacho n.º 12284/2011 de 19 de Setembro, onde são estabelecidas as 

medidas de acção social escolar.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a atribuição dos valores definidos em reunião de Câmara, e estando em questão a 

entrada de novos alunos e alterações de escalão face a posterior análise das condições 

económicas dos agregados familiares; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho que seja transferido para o Agrupamento José Belchior Viegas, a verba 

total de: 407,50 € (Quatrocentos e sete euros e cinquenta cêntimos) de acordo com o escalão 

em que estão inseridos e o ano de escolaridade que frequentam; segundo quadro em anexo, 

efectuado com base nos faxs enviados em 26/10/11, 02/11/11e 04/11/11 pelo agrupamento de 

escolas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome  Escalão Pré-escolar  

Ehtisham Aziz A Sala 2 

Miriam Elisabete D. Feritas  A (nee) Sala 5 

Eva Maria de São José G. Pinto  B para A  Sala 3 

PROPOSTAS 
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  1º ciclo  

Filipe Rexrodt Meleiros A (nee) 2º ano turma 29 

Maísa Raquel Branco G. M. Lopes B para A (nee) 3º ano turma 21 

Hugo Filipe Arnica André  B para A (nee) 4º ano turma 13 

Hugo Tomás Pereira Gonçalves  A (nee) 4º ano turma 28 

João Carlos Amador Viegas  A (nee) 4º ano turma 28 

Luis Miguel Viegas Cruz A (nee)  4º ano turma 28 

Ana Beatriz Simões Moreira  A (nee) 4º ano turma 31 

Joaquim de São José G. Pinto B para A 2º ano turma 12 

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

proposta autorizar a transferência de verba no valor de €407,50 (quatrocentos e sete euros e 

cinquenta cêntimos) para o Agrupamento Escolar José Belchior Viegas de S. Brás de 

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

 -------- PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS PASSIVOS COM 

DOMICÍLIO FISCAL EM S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a seguinte informação 

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

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

 -------- “Participação do Município no IRS dos Sujeitos Passivos com domicílio fiscal em 

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

 -------- Tendo em consideração as regras para as Finanças Locais, através da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de Janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispondo o n.º 1 do artº 20º do diploma legal acima indicado que “os municípios têm 

direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% da colecta líquida do IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos 

rendimentos do ano imediatamente anterior …”; -------------------------------------------------------  

 -------- Cabe aos municípios a indicação à Direcção-Geral dos Impostos, até ao dia 31 de 

Dezembro de cada ano, qual a percentagem (máxima de 5%) que pretende arrecadar no ano 

seguinte; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tendo em consideração que para o ano em curso foi deliberado fixar em 5% o 

montante a arrecadar, originando uma receita de € 311.266,00; -----------------------------------  

 -------- Tendo em consideração que esta verba, poderá constituir para este município um dos 
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factores determinantes para o desenvolvimento de acções conducentes a proporcionar melhor 

qualidade de vida aos seus cidadãos; --------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicito a V. Exa. se digne analisar este assunto com vista a posteriores deliberações 

dos órgãos executivo e deliberativo deste município. --------------------------------------------------  

 -------- É o que me cumpre informar.” -------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

fixação da percentagem de cinco por cento na participação no IRS dos Sujeitos Passivos com 

domicílio fiscal em S. Brás de Alportel, a fim de esta percentagem poder ser transmitida à 

Direcção Geral dos Impostos em tempo útil. ------------------------------------------------------------  

 -------- WORKSHOPS DE ÍNDOLE GASTRONÓMICO – FIXAÇÃO DE PREÇOS:- 

Presente a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro: ---  

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

 --------------------- “Centro de Educação Ambiental – Quinta do Peral ----------------------------  

 ----------------------------------- Actividades Gastronómicas --------------------------------------------  

 -------- No âmbito das actividades programadas pelo Centro de Interpretação e Educação 

Ambiental Quinta do Peral, vai realizar-se no dia 13 Novembro 2011 a 1ª “Oficina de 

Sabores” dedicada aos Bolos com Legumes; estas iniciativas que se pretendem venha a ter 

periodicidade mensal visam incentivar o conceito da Slowfood num município Cittaslow 

como é o de S. Brás de Alportel desde 2008. ------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do Regulamento em Vigor as actividades desenvolvidas naquele Centro 

têm um custo de inscrição de 1,00 € por pessoa. -------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que estas actividades implicam a aquisição de diferentes materiais por 

parte da autarquia e que os formandos farão seus os produtos confeccionados, proponho a 

aprovação dos seguintes valores a aplicar a este tipo de actividades, resultando como receita 

à autarquia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Inscrição em Actividade nível I – 10 €; ----------------------------------------------------------  

 -------- Inscrição em Actividade nível II – 12 €;---------------------------------------------------------  

 -------- Inscrição em Actividade nível III – 15 €.” ------------------------------------------------------  

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

 -------- PROJECTO LAB-IT – LABORATÓRIO ITINERANTE DE GENÉTICA 

MOLECULAR, UNIVERSIDADE DO ALGARVE:- Presente a seguinte proposta 

apresentada pelo Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio: ----------------------------------------  

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

 -------- “No âmbito das suas atribuições na área da Educação tem vindo esta Autarquia a 

estabelecer acordos e protocolos com diversas entidades por forma a enriquecer as ofertas 

educativas aos alunos do concelho, no passado ano lectivo a Universidade do Algarve fez-nos 

proposta de um Acordo de Colaboração dirigido aos alunos do 12º ano de escolaridade, da 

área científica. Recomendado como muito importante na complementaridade de estudo pelo 

Agrupamento de Escolas, optamos por aceitar essa oportunidade.  ---------------------------------  

 -------- Realizou-se no passado dia 25 de Outubro de 2011, reunião conjunta para 

apresentação dos resultados obtidos no ano lectivo 2010/2011, – do projecto Lab-it - 

Laboratório Itinerante de Genética Molecular, com os representantes dos elementos 

parceiros do Acordo Especifico de Cooperação, entre Universidade do Algarve, Câmara 

Municipal de S. Brás e Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. ----------------------------  

 -------- Face aos bons resultados obtidos e manifestados na avaliação de alunos/ professores 

da Escola José Belchior Viegas, que integram o relatório global do projecto na região 

Algarve, que se apresenta em anexo. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Proponho, se digne esta Câmara Municipal aprovar o pagamento da verba de 400 € 

(quatrocentos euros) inscrita no número 3 da cláusula Quinta do referido Acordo, dando 

assim cumprimento ao mesmo.” ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 400,00 

(quatrocentos euros) à Universidade do Algarve. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade.  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A DIVERSAS ASSOCIAÇÕES DE CARIZ 

SOCIAL: A Vereadora Dra. Marlene apresentou a seguinte proposta: -----------------------------  

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

 -------- “No âmbito do Plano de Apoios Sociais, e dando continuidade à estratégia de 

proximidade e de trabalho em parceria, que temos vindo a incrementar, com as instituições 

de solidariedade social do município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho 

e o desenvolvimento dos seus projectos de cariz social, que auxiliam a população do 

município de São Brás de Alportel, com respostas inexistentes na área do nosso território, 

proponho à Câmara Municipal a atribuição dos seguintes subsídios: ------------------------------  

 --------  > À Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão, com sede no Barranco do 
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Velho, que desenvolve um extraordinário trabalho de prestação de apoio ao domicílio junto 

da população idosa no território da Serra do Caldeirão, abrangendo a área serrana do 

Município de São Brás de Alportel, o subsídio de 5.000,00 € para ajudar a custear as 

despesas decorrentes das suas catividades; -------------------------------------------------------------  

 --------  > À Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral – APPC – delegação de Faro, a 

qual acolhe na sua instituição duas dezenas de utentes são-brasenses, desenvolvendo um 

trabalho da maior importância ao nível da deficiência, o subsídio de 1.000,00 €, destinado a 

ajudar a custear as despesas decorrentes das suas actividades; -------------------------------------  

 --------  > À Associação Existir, sedeada em Loulé, instituição que tem vindo a acolher 

utentes do município, desenvolvendo um importante trabalho na área da deficiência, o 

subsídio de 500,00 €, como contributo para ajudar a diminuir os custos deste meritório 

trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  > Ao Refúgio Aboim Ascensão, sedeado em Faro, o qual que desenvolve um 

extraordinário trabalho de acolhimento e apoio à 1.ª infância, ao nível da região e até mesmo 

do país, através do serviço de Emergência Infantil, da maior importância, na área da 

protecção das crianças em risco, o subsídio de 250,00 €, como contributo para ajudar a 

custear as despesas decorrentes deste meritório trabalho.” ------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os subsídios conforme 

proposta, devendo os mesmos ser pagos após as associações apresentarem as certidões 

comprovativas da inexistência de dívidas perante as Finanças e Segurança Social. Foi ainda 

deliberado, por unanimidade, proceder aos respectivos pagamentos das verbas de acordo com 

a disponibilidade de Tesouraria e por indicação do Sr. Presidente. Remeta-se cópia à Secção 

da Contabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL (ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU:- O Vice-Presidente 

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

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

 -------- “Tendo em consideração que a Cultura assume um importante papel na preservação 

da identidade dos povos, o município de São Brás de Alportel promove a dinamização 

cultural da comunidade, através de um trabalho de parceria e proximidade com as 

associações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- O Grupo dos Amigos do Museu, integrado no Museu do Trajo do Algarve, 

propriedade da Santa Casa da Misericórdia, tem desenvolvido um importante trabalho no 

desenvolvimento cultural do município mediante a criação de um conjunto diversificado de 

atividades e eventos multiculturais de valorização das artes, entre muitos outros 

conhecimentos de enriquecimento cultural. -------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito, propõe-se que seja atribuído um subsídio ao Grupo de Amigos do 

Museu, através da Santa Casa da Misericórdia, no valor de 120,00 € para apoiar este 

grupo nas diversas actividades que desenvolve.” -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 120,00 

(cento e vinte euros) à Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à 

Secção da Contabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- HOMENAGEM AO PATRONO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL – 

DR. MANUEL FRANCISCO DE ESTANCO LOURO:- O Vice-Presidente Dr. Vítor 

Guerreiro apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------  

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

 ---------------------------- “Homenagem ao Patrono da Biblioteca Municipal ----------------------  

 --------------------------------- Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro ----------------------------  

 -------- É dever moral, de todos, dar a conhecer Quem Somos. --------------------------------------  

 -------- Sendo um dos pressupostos da nossa identidade o conhecimento dos nossos 

antepassados, a Biblioteca Municipal elegeu há oito anos como seu patrono, como seu guia, 

uma das figuras mais simbólicas das gentes sábias que esta serra do Algarve viu nascer: O 

Dr. Manuel Francisco do Estanco Louro, nascido na então freguesia de Alportel. Autor de 

uma obra enciclopédica, a poética na obra científica de Estanco Louro é ao mesmo tempo 

inspiradora e arrebatadora.  -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em Novembro é o aniversário deste acto, deste apadrinhamento e por esse motivo a 

Biblioteca Municipal realiza anualmente um conjunto de iniciativas em homenagem o seu 

Patrono. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O programa proposto e para o qual são convidados todos os munícipes, inclui: --------  

 --------  – Passeio pelos trilhos de Estanco Louro – Passeio e actividade lúdico pedagógica, 

com os alunos da Escola E. B. de Alportel, que parte da referência a uma criança que 

cresceu junto da escola, que descobriu entre a aldeia e a natureza a sua identidade e é hoje 

um homem de referência deste Município; --------------------------------------------------------------  
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 --------  – Cerimónia de Homenagem, na Biblioteca Municipal – Oferta à Biblioteca 

Municipal de fotografia artística, da autoria do conceituado fotógrafo Carlos Medeiros. ----  

 -------- Acto de entrega à Câmara Municipal de uma fotografia na qual figura a filha de 

Estanco Louro e constituirá uma referência para perpetuar a amizade da família para com 

este Município e será uma peça valor artístico elevado, para o património da Biblioteca 

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

 --------  – Breve momento musical - Apresentação musical com um Ensemble de Música 

Clássica; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considero assim que o Executivo deve endereçar os melhores agradecimentos e 

reconhecimento pelo gesto do fotógrafo Carlos Medeiros, pela honra que dá a esta autarquia 

e que se delibera receber a título de oferta a fotografia artística dirigida à Biblioteca 

Municipal.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

PROPOSTAS 
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 -------- PROC.º N.º 50/2011, DE SARA MARIA VIEGAS GONÇALVES – MESQUITA 

ALTA – CONSTRUÇÃO DE MORADIA: Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 50/2011, em que Sara Maria Viegas Gonçalves, residente no sítio da 

Campina, neste município solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

construção de moradia, que pretende levar a efeito num prédio que possui no sítio da 

Mesquita, neste Município. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos da informação técnica de 28 de Outubro de 2011, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento à requerente. ---------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Relativamente aos elementos solicitados pelos serviços, apresentados agora pela 

requerente e no referente ao seu Projecto de Arquitectura, estes serviços informam que as 

mesmas se encontram em condições de merecer aprovação. -----------------------------------------  

 -------- Foi entregue o termo de responsabilidade dos técnicos autores do projecto de 

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

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

diploma), situação a ter em conta o mesmo. ------------------------------------------------------------  

 -------- Mais se informa que a propriedade em questão não poderá ser impermeabilizada a 

norte uma vez que se encontra inserida em zona Agrícola Indiscriminada. ------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido de licenciamento do projecto de 

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

artigo 20º de Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com redacção dada pela Lei n.º 26/10, 

de 30 de Março. Solicita-se as especialidades no prazo de 6 meses. --------------------------------  

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

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

 -------- PROC.º N.º 46/2011, DE MARIA MANUELA RODRIGUES CABRITA 

CAIADO – BARRABÉS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO: Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 46/2011, em que Maria Manuela 

Rodrigues Cabrita Caiado, residente na Rua Dr. Silva Nobre, n.º 2E - 1º Drt., nesta Vila, 

REQUERIMENTOS 
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solicita a aprovação do projecto de arquitectura relativo à construção de muro de vedação, 

neste município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para a 

fiscalização municipal para averiguar a existência de uma serventia de passagem. ---------------  

 -------- LIMPEZA DE TERRENO E DESPEDREGA PARA FINS AGRÍCOLAS, EM 

VALE DE CARVALHO: Presente um requerimento de Mário da Conceição Lopes, 

residente no sítio das Almargens, neste município, a solicitar autorização para limpeza de 

terreno e despedrega para fins agrícolas localizado em Vale Carvalho, neste município. --------  

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

informação técnica de 12 de Outubro de 2011, que a seguir se transcreve. Foi ainda 

deliberado, por unanimidade, solicitar à Fiscalização que acompanhe os trabalhos. --------------  

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

 -------- Pretensão: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O requerente Mário Lopes solicita autorização para acção de limpeza de terreno em 

Vale Carvalho (artigo 16057) e sua despedrega para fins agrícolas e comercialização das 

pedras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - O Local da pretensão segundo o Plano Director Municipal de São Brás de 

Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da República de 19 

de Julho de 1995, I série, com a redacção dada pelo aviso n.º 10012/2009, publicado no DR 

II Série, n.º 99 de 22 de Maio, enquadra-se em: --------------------------------------------------------  

 -------- a) Espaço Agrícola Indiscriminado (artigo 30.º ao 32.º). ------------------------------------  

 -------- 2 - O pedido encontra-se devidamente instruído pelo que estes serviços não vêm 

inconveniente na autorização da pretensão desde que cumpridas as seguintes condições: ------  

 -------- a) Seja garantida a pendente natural e a consequente drenagem de águas do terreno. -   

 -------- b) Os trabalhos ocorram entre as 9 e as 19horas, horário este sujeito a alterações 

caso haja reclamações das habitações vizinhas.--------------------------------------------------------  

 -------- c) A extracção de inertes não se faça numa área superior a 500m
2
. -----------------------  

 -------- d) Os trabalhos terminem dentro do prazo 12 meses a contar da data de autorização. -  

 -------- 3 - Deve o requerente proceder ao pagamento da respectiva taxa de acordo com o 

anexo I, quadro X do Regulamento de Taxas e Licenças do Município de São Brás de 
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Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  4 - Note-se que esta é uma actividade de cariz rural, e que se encontra 

frequentemente associada a trabalhadores independentes que garantem assim apenas o seu 

sustento e do seu agregado familiar. O local de intervenção beneficiará com a limpeza 

diminuindo o material combustível e com a despedrega melhorando o seu potencial arável, 

não comprometendo a sua natureza de espaço agrícola indiscriminado. --------------------------  

 --------  5 - Deve o serviço de fiscalização acompanhar estes trabalhos. ---------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, a pretensão de limpeza de terreno e despedrega reúne condições 

para emissão de informação técnica favorável, desde que a mesma cumpra as condições da 

presente informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Deve o requerente proceder ao pagamento da respectiva taxa. -----------------------------  

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO PECUÁRIA, DE 

FELISMINO JOSÉ CASIMIRO MORENO, EM CERRO DO ALPORTEL:- Presente 

um oficio da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, com sede no sítio do 

Patacão, município de Faro, a solicitar parecer relativamente à localização de uma exploração 

pecuária, em nome de Felismino José Casimiro Moreno, no sítio do Cerro do Alportel, neste 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável quanto à 

localização da exploração pecuária nos termos da informação técnica de 4 de Novembro de 

2011. Remeta-se ofício à DRAP do Algarve ------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, NA 

AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um requerimento de S & F Bárrios – Clínica 

Médica Dentária, Lda. com sede na Avenida da Liberdade, n.º 29 – 1º Esq., nesta Vila, na 

qualidade de proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma Clínica Médica 

Dentária, na Avenida da Liberdade, nesta Vila. ---------------------------------------------------------  

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

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

clínica médica dentária, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à firma 

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2011/11/08  Página 20 

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



     

 

Reunião de 2011/11/08  Página 21 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS 

-“DAR PARA QUERER”:- Presente uma carta da Associação dos Amigos dos Animais 

“Dar para Querer”, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar apoio financeiro 

para auxiliar animais em situação de risco, promovendo a esterilização e adoção destes. --------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 1.750 

(mil setecentos e cinquenta euros) à Associação Dar Para Querer devendo o mesmo ser pago 

após a associação apresentar a certidão comprovativa da inexistência de dívidas perante as 

Finanças. Foi ainda deliberado, por unanimidade, proceder ao respectivo pagamento de 

acordo com a disponibilidade de Tesouraria e por indicação do Sr. Presidente. Remeta-se 

cópia à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------- . 

 ---------- ACTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: O Vice-Presidente 

apresentou a acta número quatro da reunião da Comissão Municipal de Trânsito realizada no 

dia 17 de Outubro de 2011, como a seguir se descreve: -----------------------------------------------  

 ---------------------------- “COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO -----------------------------  

 ----------------------------------------- Acta N.º 4/2011 ------------------------------------------  

 ------ Aos dezassete dias do mês de outubro de dois mil e onze, pelas dezassete horas e 

trinta minutos no Salão Nobre da Câmara Municipal, reuniu, pela quarta vez, a Comissão 

Municipal de Trânsito constituída pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Vítor 

Guerreiro como Presidente, e como vogais, Dr. Norberto Lopes de Jesus, membro da 

Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo Partido Social Democrata, Paulo 

Guerreiro membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo Partido Socialista, 

Eng. Hélder Rosa, Director do Departamento Técnico Municipal, da Câmara Municipal, 

David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás. O Presidente da Comissão 

solicitou a presença do Fiscal Municipal Miguel Nuno Pilonas, proposta que foi aceite. -----  

 ------ A secretariar a reunião esteve presente a Dr.ª Custódia Reis, secretária do Vice-

presidente. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ O presidente da Comissão, abriu a reunião, tendo-se passado de imediato à análise 

da ordem de trabalhos proposta. Sobre os respectivos requerimentos, informados pelos 

serviços de fiscalização, foram tomados os seguintes pareceres: -------------------------------  

 ------ 1º Ponto) - Análise de requerimentos: --------------------------------------------------  

 ------ a) Domingos Gonçalves de Sousa – Rua Vasco da Gama – Pedido de atribuição de 

estacionamento privativo – Tendo presente a informação do corpo de Bombeiros, de São 

DELIBERAÇÕES 
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Brás de Alportel, cujo teor refere que “se estiver algum veículo estacionado em frente à 

residência torna-se impossível retirar alguém de maca devido à distância entre o veículo 

estacionado e a porta da residência ser bastante curta”, a Comissão considerou ser de 

deferir o pedido, atribuindo um lugar de estacionamento proibido, excepto ambulâncias. -----  

 ------ b) Carlos Alberto Prata Teixeira, Rua Dr. Silva Nobre – Pedido de sinalização de 

estacionamento proibido – Analisada a situação, referente à queijaria “Portal dos Queijos”, 

e recebido novo esclarecimento do proprietário, a Comissão considerou ser de deferir a 

pretensão e autorizar o estacionamento proibido entre as 20h e as 23h, junto ao portão da 

queijaria. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------ c) Domingas Mariana Lérias Viegas Genebra, Travessa António Aleixo – Pedido de 

atribuição de estacionamento privativo – A Comissão considerou necessária a realização de 

uma visita ao local por forma tomar uma melhor decisão sobre a questão. --------------------  

 ------ d) Maria João Viegas Rodrigues de Sousa – Atribuição de esplanada, na Rua Luis 

Bivar – O presidente explicou aos membros da Comissão que este assunto era presente para 

a formalização de parecer favorável, já dado por todos os elementos da Comissão a este 

pedido de esplanada. Informou que estavam a decorrer os trabalhos de ampliação do 

passeio, existente junto ao café da proprietária e esclareceu que estes trabalhos integravam 

uma obra conjunta, que inclui o adro da igreja de São Sebastião, com melhoria dos acessos à 

entrada, nivelamento do espaço e passadeira. -------------------------------------------------  

 ------ e) Rolando Óscar Teles Ferreira – Atribuição de matrícula estacionamento – O 

presidente explicou aos membros da Comissão que em cumprimento do despacho do Senhor 

Presidente da Câmara este assunto era presente à reunião para conhecimento da Comissão. -  

 ------ f) Carlos Alberto Reis Cardoso, Rua Serpa Pinto – Pedido de sinal de cargas e 

descargas - Reapreciação de pedido referente a uma loja de restauro de objectos, com teor já 

apreciado e indeferido em 2010. A Comissão considera não ser justificada a necessidade de 

atribuição de lugar de cargas e descargas na rua em causa. -----------------------------------  

 ------ g) Maria Luisa Conceição Pereira – Atribuição de sinal de via sem saída, em 

Gralheira: A Comissão considerou válidas as razões da requerente e é favorável ao pedido 

de colocação de um sinal de via sem saída. ----------------------------------------------------  

 ------ 2)- Requalificação do Centro Histórico - atribuição de estacionamento privativo à 

Fábrica da Igreja (Paróquia) - O Presidente da Comissão expôs os argumentos de decisão, 

com a necessidade urgente de ordenar o trânsito que entra no adro da igreja, Largo Bispo 
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Gomes do Avelar, no sentido da valorização daquele espaço de conjunto e que para tal existe 

a concordância da paróquia. Neste sentido, propõe-se o seguinte: -----------------------------  

 ------ 1.º – Proibir a entrada de veículos para o adro fronteiro à fachada da Igreja Matriz; -  

 ------ 2.º – Proibir o estacionamento de veículos na área de calçada, frente á fachada da 

casado pátio, identificada como valor patrimonial a preservar; -------------------------------  

 ------ 3º. – Atribuir dois lugares de estacionamento, no parque do Largo Bispo Gomes do 

Avelar, localizando os mesmos à esquerda da entrada de veículos naquele espaço. ------------  

 ------ 3) Outros Assuntos: --------------------------------------------------------------------  

 ------ Tomou a palavra Paulo Guerreiro, para solicitar a todos a apreciação de um pedido 

oral, já reforçado várias vezes, de colocação de uma paragem de autocarros na Avenida da 

Liberdade, que possa servir os passageiros que vêm à vila, desde o Alportel, Campina ou 

Almargens. A Comissão considerou válida a necessidade invocada e é favorável ao pedido de 

colocação de uma paragem de autocarro, propondo a zona confinante da Rua António Bentes 

com a Av. da Liberdade. -----------------------------------------------------------------------  

 ------ Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente acta que 

vai ser assinada por todos os presentes.” ------------------------------------------------------  

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

acta de 17 de Outubro de 2011 da Comissão Municipal de Trânsito. ---------------------------  

 ------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

ESPAÇOS VERDES:- Presente o relatório final elaborado pelo júri do procedimento 

mencionado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------  

 ------ “Relatório Final -----------------------------------------------------------------------  

 ------ Assunto: Prestação de Serviços de Manutenção e Conservação de Espaços Verdes no 

Concelho de São Brás de Alportel (Procedimento Concurso Publico). -------------------------  

 ------ Processo n.º: DFP – 103/2011. ---------------------------------------------------------  

 ------ Data: 08/11/2011. ----------------------------------------------------------------------  

 ------ Nos termos do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.), elabora-se o 

presente relatório final para efeitos de adjudicação da Prestação de Serviços de Manutenção 

e Conservação de Espaços Verdes no Concelho de São Brás de Alportel. ----------------------  

 ------ Após efectuada audiência prévia dos concorrentes nos termos do artigo 123.º do 

C.C.P., e não tendo os mesmos apresentado quaisquer observações ou reclamações sobre o 

relatório preliminar de apreciação das propostas, é elaborado o presente relatório. ----------  

DELIBERAÇÕES 
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 ------ Sendo assim, o júri mantém a ordenação dos concorrentes: ----------------------------  

 ------ Lote 1 ----------------------------------------------------------------------------------  

Entidades 
Lote 1 

Valor (Para 3 Anos) 
Classificação 

Algarser, Obras e Estudos de Engenharia, 

S. A. 
€ 45.936,00 + IVA 9.º 

Mário Ramos Guerreiro € 70.920,00 + IVA Excluída 

Martins Gago & Filhos, Lda. € 30.888,00+ IVA 2.º 

Daniel dos Santos Rodrigues € 34.560,00 + IVA 3.º 

ISS Plantiagro – Construção e Manutenção 

de Espaços Verdes, Lda. 
€ 37.224,00 + IVA 4.º 

Guerreiro & Riscado – Construções, Lda.  Excluída 

GSET – Global Serviços e Engenharia 

Total, Unipessoal, Lda. 
€ 40.551,84 + IVA 8.º 

Renteci – Demolições, Movimentos de 

Terras e Infra-estruturas, Lda. 
€ 40.968,36 + IVA Excluída 

Manuel António & Jorge Almeida – 

Construções, S. A. 
€ 47.207,88 + IVA 10.º 

Sunset Gardens – Construção e Manutenção 

de Jardins, Lda. 
€ 37.800,00 + IVA Excluída 

Joaquim & Fernandes – Electricidade e 

Telecomunicações, Lda. 
€ 38.484,00 + IVA 7.º 

Fitonovo, S A. € 38.122,92 + IVA 6.º 

Vadeca Jardins, S. A. € 24.000,48 + IVA 1.º 

Triambiente – Serviços Ambientais, 

Limitada. 
€ 37.404,00 + IVA 5.º 

 -------- Lote 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidades 
Lote 2 

Valor (Para 3 Anos) 
Classificação 

Algarser, Obras e Estudos de Engenharia, 

S. A. 
€ 39.960,00 + IVA 11.º 

Mário Ramos Guerreiro € 60.480,00 + IVA Excluída 

Martins Gago & Filhos, Lda. € 27.000,00+ IVA 3.º 

Daniel dos Santos Rodrigues € 22.320,00 + IVA 2.º 

ISS Plantiagro – Construção e Manutenção 

de Espaços Verdes, Lda. 
€ 33.660,00 + IVA 6.º 

Guerreiro & Riscado – Construções, Lda. € 34.560,00 + IVA 8.º 
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GSET – Global Serviços e Engenharia 

Total, Unipessoal, Lda. 
€ 35.300,52 + IVA 9.º 

Renteci – Demolições, Movimentos de 

Terras e Infra-estruturas, Lda. 
€ 34.107,48 + IVA Excluída 

Manuel António & Jorge Almeida – 

Construções, S. A. 
€ 37.083,24 + IVA 10.º 

Sunset Gardens – Construção e Manutenção 

de Jardins, Lda. 
€ 32.040,00 + IVA Excluída 

Joaquim & Fernandes – Electricidade e 

Telecomunicações, Lda. 
€ 34.200,00 + IVA 7.º 

Fitonovo, S A. € 33.372,00 + IVA 5.º 

Vadeca Jardins, S. A. € 21.000,24 + IVA 1.º 

Triambiente – Serviços Ambientais, 

Limitada. 
€ 32.724,00 + IVA 4.º 

 -------- Lote 3 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidades 
Lote 3 

Valor (Para 3 Anos) 
Classificação 

Algarser, Obras e Estudos de Engenharia, 

S. A. 
€ 27.216,00 + IVA 10.º 

Mário Ramos Guerreiro € 39.600,00 + IVA Excluída 

Martins Gago & Filhos, Lda. € 18.360,00+ IVA 2.º 

Daniel dos Santos Rodrigues € 18.720,00 + IVA 3.º 

ISS Plantiagro – Construção e Manutenção 

de Espaços Verdes, Lda. 
€ 22.680,00 + IVA 7.º 

Guerreiro & Riscado – Construções, Lda. € 27.648,00 + IVA 11.º 

GSET – Global Serviços e Engenharia 

Total, Unipessoal, Lda. 
€ 23.853,24 + IVA 8.º 

Renteci – Demolições, Movimentos de 

Terras e Infra-estruturas, Lda. 
€ 24.698,88 + IVA Excluída 

Manuel António & Jorge Almeida – 

Construções, S. A. 
€ 22.545,72 + IVA 5.º 

Sunset Gardens – Construção e Manutenção 

de Jardins, Lda. 
€ 22.680,00 + IVA Excluída 

Joaquim & Fernandes – Electricidade e 

Telecomunicações, Lda. 
€ 24.120,00 + IVA 9.º 

Fitonovo, S A. € 22.643,28 + IVA 6.º 

Vadeca Jardins, S. A. € 14.250,24 + IVA 1.º 

Triambiente – Serviços Ambientais, 

Limitada. 
€ 22.212,00 + IVA 4.º 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Lote 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entidades 
Lote 4 

Valor (Para 3 Anos) 
Classificação 

Algarser, Obras e Estudos de Engenharia, 

S. A. 
€ 69.984,00 + IVA 10.º 

Mário Ramos Guerreiro € 75.960,00 + IVA Excluída 

Martins Gago & Filhos, Lda. € 47.268,00+ IVA 2.º 

Daniel dos Santos Rodrigues € 56.880,00 + IVA 3.º 

ISS Plantiagro – Construção e Manutenção 

de Espaços Verdes, Lda. 
€ 43.200,00 + IVA Excluída 

Guerreiro & Riscado – Construções, Lda. € 69.120,00 + IVA 9.º 

GSET – Global Serviços e Engenharia 

Total, Unipessoal, Lda. 
€ 61.156,80 + IVA 7.º 

Renteci – Demolições, Movimentos de 

Terras e Infra-estruturas, Lda. 
€ 55.902,24 + IVA Excluída 

Manuel António & Jorge Almeida – 

Construções, S. A. 
€ 64.579,32 + IVA 8.º 

Sunset Gardens – Construção e Manutenção 

de Jardins, Lda. 
€ 57.240,00 + IVA Excluída 

Joaquim & Fernandes – Electricidade e 

Telecomunicações, Lda. 
€ 59.580,00 + IVA 6.º 

Fitonovo, S A. € 58.354,56 + IVA 5.º 

Vadeca Jardins, S. A. € 36.750,24 + IVA 1.º 

Triambiente – Serviços Ambientais, 

Limitada. 
€ 57.312,00 + IVA 4.º 

 -------- Nos termos do n.º 2 do artigo 148.º do C.C.P., atendendo a que não houve alteração 

na ordenação das propostas não será necessário proceder a nova audiência prévia. ------------  

 -------- Nos termos do n.º 4 do artigo acima referido, propõe-se ao órgão competente para a 

decisão de contratar, neste caso a Câmara Municipal, a aprovação e ordenação indicada nos 

quadros supra referidos, sendo a proposta classificada em primeiro lugar em todos os lotes a 

do concorrente Vadeca Jardins, S. A., com o valor de € 96.001,20 + IVA por um período de 

três anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Atendendo ao estipulado no artigo 15.º do Programa de Concurso, deverá ser 

apresentada uma caução pela entidade adjudicante no valor de € 4.800,06 que corresponde 

a 5 % do preço contratual. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do disposto no artigo 94º do referido diploma legal, é exigida a 

celebração de contrato escrito, uma vez, que a despesa a efectuar é superior a € 10.000,00. -  

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Aprovar o relatório final e adjudicar; ----------------------------------------------  

 -------- Segundo – Solicitar os documentos de habilitação; -------------------------------------------  

 -------- Terceiro – Solicitar a prestação da caução no valor de €4.800,06 (quatro mil oitocentos 

euros e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ESCALAS DE TURNOS DAS FARMÁCIAS DE SERVIÇO PARA O ANO 

2012:- Dos Serviços Farmacêuticos da Administração Regional de Saúde do Algarve, 

com sede em Almancil, foi presente o ofício n.º 76, de 19 de Outubro de 2011, remetendo, em 

anexo, proposta das escalas de turnos das farmácias deste município, relativa ao ano de 2012.  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que não vê 

inconveniente na escala apresentada. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- PETIÇÃO DOS RESIDENTES DA RUA JORNAL O SAMBRAZENSE:- Na 

sequência da petição apresentada pelos moradores da Rua Jornal O Sambrazense, sita na Vila 

de S. Brás de Alportel, motivada pelo ruído proveniente dos estabelecimentos comerciais, 

cafés e pubs, existentes no referido local o órgão executivo deliberou na reunião ordinária de 

11 de Outubro último, solicitar a maior colaboração por parte dos proprietários dos referidos 

estabelecimentos no cumprimento da ordem pública. Neste sentido o Senhor Presidente 

convocou para a presente reunião os três proprietários dos estabelecimentos e o Comandante 

do Posto da Guarda Nacional Republicana de S. Brás de Alportel para de uma forma aberta 

dialogarem sobre o problema, com o objectivo de encontrar uma solução que minimize o 

ruído naquela zona. Apresentadas as preocupações de ambas as partes, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, fixar os horários das esplanadas dos três estabelecimentos 

existentes no local até às vinte e quatro horas. ----------------------------------------------------------  

 -------- 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 25 de Outubro a 7 de Novembro 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. -----------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 de 4371 a 4378, 4381, de 4385 a 4387, de 4391 a 4394, de 

4396 a 4399, de 4404 a 4411, de 4464 a 4527, de 4533 a 4599, no valor de € 90.078,50; -------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 4370, de 4412 

a 4416, 4419, de 4426 a 4446, 44636 no valor de € 40.086,48; --------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 4379 a 4380, de 4382 a 

4384, de 4388 a 4390, 4395, de 4400 a 4403, de 4417/M1 a 4418/M2, de 4420 a 4425, de 

4447 a 4462, de 4528 a 4532, no valor de € 60.990,66. -----------------------------------------------  
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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 Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


