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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 25 /2011 

da reunião extraordinária de 29 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:- Quinze horas. --------------------------------------------------------------  

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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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período de Antes da 

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

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

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

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

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

 --------  - ASMAL – Atribuição de Subsídio; ------------------------------------------------------------  

 --------  - Aces Central – Prestação de Cuidados na UCSP de S. Brás de Alportel; ----------------  

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

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

 -------- O Vereador Dr. João Moura apresentou, por escrito, um pedido de suspensão do seu 

mandato pelo período de 7 meses, contados do dia 1 de Dezembro do corrente ano, nos 

termos do artigo 77º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e reescrita pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. O Vereador justifica o seu pedido com motivos de ordem pessoal 

que o levarão a ausências frequentes e inopinadas da área do município durante o período de 

suspensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente analisou o pedido e aceitou o mesmo pelo facto de estar instruído 

nos termos da legislação supra referida. ------------------------------------------------------------------  

 -------- Solicitou ainda à Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a secretariar a presente 

reunião, para convocar o membro substituto - Dr. Tomás Nunes para estar presente na 

próxima reunião ordinária do executivo a realizar no dia 06 de Dezembro. ------------------------  

 -------- O Vereador Dr. João Moura questionou o Senhor Presidente acerca do panfleto do 

Orçamento Participativo que foi colocado nas caixas de correio dos munícipes no dia anterior, 

uma vez que está agendada para a presente reunião a aprovação do Orçamento para o próximo 

ano. --   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente respondeu que o Orçamento Participativo é um instrumento 

inovador de gestão pública participada, mas por forma a haver mais participação dos 

munícipes no processo foi necessário repensar novas. Estratégias. Neste sentido, explicou que 

numa primeira fase foram realizadas reuniões com as diversas associações locais para 

perceber quais as suas principais necessidades. Por outro lado foi elaborado um panfleto, 

agora distribuído, no qual é solicitado ao munícipe que selecione 10 dos 25 principais projetos 

que integram a proposta de orçamento e plano plurianual de investimentos e priorize, de 1 a 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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10, por ordem decrescente de prioridade e importância. Mencionou que o Orçamento 

Participativo servirá como indicador das prioridades da população e referiu ainda que espera 

obter os resultados dos questionários antes da sessão da Assembleia Municipal para que possa 

apresentá-los nessa altura.  ---------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASMAL:- A Vereadora Dra. Marlene apresentou a 

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

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

 -------- “Considerando o Plano de Apoios Sociais que a Câmara Municipal tem vindo a 

implementar, 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. -----------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que no passado dia 27 de Novembro decorreu a 2.ª edição do 

Mercadinho Solidário, o qual contou com a participação de mais de 2 dezenas de entidades 

de cariz social da região, entre as quais a ASMAL, Associação de Saúde Mental do Algarve, 

a qual dinamizou o espaço exposição “Arte Solidária” com uma mostra de trabalhos, 

elaborados pelos seus utentes. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando que esta associação desenvolve um extraordinário trabalho ao nível do 

apoio na integração e inclusão das pessoas com deficiência, tendo sede em Loulé e uma vasta 

área de atuação, que integra o território de São Brás de Alportel. ----------------------------------  

 -------- Considerando que esta associação cedeu à autarquia um dos trabalhos dos seus 

utentes, o qual será exposto no Núcleo de Apoio aos Serviços Sociais desta autarquia, o qual 

albergará a sede da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Brás de Alportel. ----  

 -------- Proponho à Câmara Municipal a atribuição de um apoio financeiro, de cariz 

simbólico, no valor de 100,00 € à ASMAL, Associação de Saúde Mental do Algarve, como 

forma de manifestar o apoio do município ao seu trabalho em prol da região, no desempenho 

de uma missão particularmente importante, ao nível da inclusão social do cidadão com 

deficiência.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 100,00 

(cem euros) à ASMAL. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. -------------------------------  

 ------- APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2012 – 

ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA E GRANDES OPÇÕES DO PLANO, 

MAPA DE PESSOAL E ACTULIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:- O 

Senhor Presidente apresentou, a proposta do Orçamento, e do Plano Plurianual de 

Investimentos e as Actividades Mais Relevantes para o ano de dois mil e doze, constituindo 

PROPOSTAS 
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estes dois últimos documentos a súmula das Grandes Opções do Plano, tendo já explicado, 

verbalmente na reunião tida com o Vereador Dr. João Moura ocorrida no passado dia 22 de 

Novembro, cada um dos projectos mais relevantes dentro de cada objectivo e programa, 

esclarecendo que as rubricas que têm valores a definir, serão dotadas, com recurso ao 

aproveitamento do saldo da gerência do ano em curso. ------------------------------------------------  

 ------- Acrescentou ainda o Senhor Presidente que o Plano Plurianual de Investimentos orça 

em € 4.489.535,00 (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e 

cinco euros), como verba total, sendo € 3.969.535,00 (três milhões, novecentos e sessenta e 

nove mil e quinhentos e trinta e cinco euros) o valor definido e a definir a importância de 

€ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil euros), que como acima se referiu, será dotada com o 

saldo da gerência que transita do ano de dois mil e onze. Quanto às “Actividades Mais 

Relevantes”, o seu valor global é de € 2.997.056,00 (dois milhões, novecentos e noventa e 

sete mil e cinquenta e seis euros), sendo € 2.981.056,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e 

um mil e cinquenta e seis euros) o valor definido e a definir a importância de € 16.000,00 

(dezasseis mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Em seguida, o Senhor Presidente passou a explicar o Orçamento da Receita e Despesa 

para o ano de dois mil e doze, verificando-se que as tabelas de receitas e de despesas estão 

equilibradas e pelo montante de € 13.316.722,00 (treze milhões, trezentos e dezasseis mil 

setecentos e vinte e dois euros) do qual, o valor de € 9.054.754,00 (nove milhões, cinquenta e 

quatro mil, setecentos e cinquenta e quatro euros) diz respeito a receitas correntes, 

€ 4.261.968,00 (quatro milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e sessenta e oito 

euros) diz respeito a receitas de capital, € 8.918.286,00 (oito milhões, novecentos e dezoito 

mil e duzentos e oitenta e seis euros) o valor relativo a despesas correntes e € 4.398.436,00 

(quatro milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e seis euros), o valor das 

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

 -------- Seguidamente passou-se à votação dos documentos em causa tendo a Câmara 

Municipal deliberado por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. João Carlos Mendonça 

D’ Aragão e Moura, aprovar os Documentos Previsionais para 2012 - Orçamento da Receita e 

da Despesa, Grandes Opções do Plano, Mapa de Pessoal e Tabela de Taxas e Licenças 

actualizada, remetendo estes documentos à Assembleia Municipal para efeitos de aprovação. -  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS HIDRICOS:- Presente a 

seguinte informação prestada pela Chefe da Divisão Administrativa Municipal:------------------  

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

 --------------------- “Implementação da Taxa de Recursos Hídricos – TRH ------------------------  

 -------- O Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, estabelece o regime económico e 

financeiro dos recursos hídricos previstos na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro, 

disciplinando entre outras a taxa de recursos hídricos.  ----------------------------------------------  

 -------- A Taxa de Recursos Hídricos surge para compensar os custos associados às 

actividades de planeamento, protecção e gestão dos recursos hídricos e potenciar um uso 

eficiente dos mesmos, sendo a contribuição de cada utilizador proporcional ao uso que faz 

desses recursos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Esta Taxa visa compensar: ------------------------------------------------------------------------  

 --------  – O benefício que resulta da utilização privativa do domínio público hídrico; ----------  

 --------  – O custo ambiental associado às actividades que possam causar um impacte 

significativo nos recursos hídricos; -----------------------------------------------------------------------  

 --------  – Os custos administrativos inerentes ao planeamento, gestão, fiscalização e garantia 

da quantidade e qualidade das águas. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do preceituado no n.º 2 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de 

Junho refere que terá de ser repercutida sobre o utilizador final o encargo económico que 

essa mesma taxa representa, juntamente com os preços e tarifas que o Município pratique. ---  

 -------- Assim, propõe-se que seja incluída na factura final do consumidor o valor da taxa de 

recursos hídricos, tendo por base o valor que é pago às Águas do Algarve, S.A.  ----------------  

 -------- No ano 2011 foram aplicadas as seguintes taxas, as quais serão actualizadas 

anualmente pela referida entidade gestora: -------------------------------------------------------------  

 --------  - TRH sobre água (2011) - 0,0184 €/m
3
; ------------------------------------------------------  

 --------  - TRH sobre Saneamento (2011) - 0,0054 €/m
3
;----------------------------------------------  

 -------- Nos termos da alínea e) do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e reescrita pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, é competência da Assembleia 

Municipal estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os quantitativos, assim 

deverá o assunto ser submetido à aprovação do órgão deliberativo do município.” -------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a implementação da taxa de recursos hídricos 

deliberou, por unanimidade, remeter o assunto para aprovação da Assembleia Municipal. ------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO):- 

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

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis (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 

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

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

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

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

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

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

 ------- a) Descrição do contrato e seu objecto: Prestação de telecomunicações móveis. ---------  

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

de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, devidamente assinada 

pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do procedimento de 

€ 26.400,00 mais IVA. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

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

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

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

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

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

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

 ------- Valor Adjudicado no Ano 2010 - € 37.200,00 + IVA, para um período de 24 meses, 

sendo o valor mensal de € 1.550,00 + IVA. -------------------------------------------------------------  

Valor total do contrato Taxa de redução 

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

Superior a € 1.500,00 e inferior a 

€ 2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e inferior 

a € 4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, acrescido 

de 16% sobre o valor da remuneração total 

que exceda os € 2.000,00 

Igual ou superior a € 4.165,00 10,00% 

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

 ------- € 1.550,00 x 3,5% = € 54,25 / mês ---------------------------------------------------------------  

 ------- € 1.550,00 – € 54,25= € 1.495,75 / mês --------------------------------------------------------  

 ------- Sendo assim teríamos uma redução remuneratória mensal de € 54,80. --------------------  

 ------- Obteríamos um valor base do procedimento de € 37.200,00 – (24 meses x € 54,80) = 

€ 35.884,80. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

base de € 26.400,00 para um período de 24 meses. ---------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- ACES – CENTRAL – PRESTAÇÃO DE CUIDADOS NA UCSP DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente o ofício remetido pelo Aces Central, com sede na cidade de Faro, 

datado de 22 de Novembro de 2011, a remeter cópia da informação prestada pelo Conselho 

Clínico daquela entidade, devidamente visada pelo Director Executivo, relativa à prestação de 

cuidados na UCSP de S. Brás de Alportel, a qual propõe a realização de 2 períodos de 

consulta de saúde da adultos efectuada por médicos vindos de outras unidades. ------------------  

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

conhecimento à Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  
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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 

  
 


