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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 27 /2011 

da reunião ordinária de 20 de Dezembro 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. Tomás Manuel Gomes da Costa 

Nunes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

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 240, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 785.610,51 euros dos quais 

782.494,36 euros em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 2.116,15 

euros em numerário, este 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 redação 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 

 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: -----------------------------  

 --------  – Proposta de Atribuição de Fogos de Habitação Social Municipal. -----------------------  

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

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

 -------- O Senhor Presidente informou o restante executivo que no período da manhã esteve 

presente numa reunião na AMAL, a qual contou com a presença do Secretário de Estado da 

Administração Local e Reforma Administrativa, Eng.º Paulo Júlio. Transmitiu ainda que o 

endividamento das autarquias foi o assunto de maior relevo, tendo sido debatida a necessidade 

de diminuir a despesa de uma forma mais concertada. -------------------------------------------------  

 -------- Informou também que no passado dia 27 de Outubro foi remetido um ofício ao 

Secretário de Estado das Obras Públicas a solicitar uma reunião para debater o assunto da 

ligação à Via do Infante e que essa reunião aconteceu ontem dia 19 de Dezembro, também na 

AMAL, tendo o Secretário de Estado, Dr. Sérgio Monteiro, apresentado o projecto da 

requalificação da Estrada Nacional 125 e informado que a construção do troço de ligação de 

S. Brás de Alportel à Via do Infante ficaria suspensa. Face a esta decisão o Presidente 

informou, que em conjunto com o Eng.º Macário, Presidente da Câmara Municipal de Faro 

foi solicitada uma reunião às Estradas de Portugal, com o Eng.º Santinho Faísca. ----------------  

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes diz estar preocupado com o tráfico de droga que ocorre 

às claras na nossa Vila. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente sugeriu que fosse marcada uma reunião com o Comandante do 

Posto da GNR, Luís Guerreiro, por forma a ser manifestada a preocupação do executivo 

municipal face a este assunto. -----------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 12ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da 

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

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

 ----------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 12/2011 ---------------------------------  

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

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

 --------  – Despesas com pessoal, na Administração Autárquica; ------------------------------------  

 --------  – Despesa com restituições no Departamento Administrativo e Financeiro; -------------  

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

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

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

Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante a despesas correntes. ------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de sessenta e dois mil e quatrocentos e setenta 

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 segunda 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. Tomás 

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

Grandes Opções do Plano para dois mil e onze. Remeta-se à Secção de Contabilidade para 

implementação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S.BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente a proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo 

se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 
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 -------- “Festa de Natal Municipal para Escolas do Concelho --------------------------------------  

 -------- À semelhança de anos anteriores a Câmara Municipal organiza em articulação com o 

agrupamento de escolas do concelho uma festa de Natal destinada às crianças do pré-escolar 

e 1º ciclo de ensino de todas as escolas do concelho convidando também como habitualmente 

as crianças do pré-escolar da St.ª casa da misericórdia. Este ano e pelos constrangimentos 

financeiros que se atravessam, esta actividade ganhou outros contornos deixando de ser o 

habitual espetáculo no cineteatro com entrega de prendas adquiridas para todas as crianças, 

mas contou-se com a parceria da ACRAL para mais uma dinamização junto do comércio 

local.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, a opção de realização da festa de Natal 2011 foi elaborada nesta parceria 

entre a CM e a ACRAL, com um desfile de Pais Natal na Av. da Liberdade e descida do Pai 

Natal na fachada do Cine Teatro, para a distribuição de um lanche e de uma prenda 

simbólica angariada junto de patrocinadores de produtos, pela equipa da ACRAL que 

também colaborou na distribuição das mesmas. A Câmara Municipal decidiu assim optar por 

uma distribuição de Cheques Oferta atribuídos a cada uma das turmas do concelho para 

reverter em aquisições de material lúdico-didáctico para todas as crianças.  ---------------------  

 -------- Proponho a aprovação da respectiva verba respeitante a 33 Cheques Oferta no valor 

de 30 € cada, num total de 990 € (novecentos e noventa euros) a ser transferidos para o 

agrupamento de escolas de S. Brás de Alportel e de 60 € (sessenta euros) a transferir para o 

Centro Infantil António Calçada da St.ª Casa da Misericórdia, respeitante às turmas de 4 e 5 

anos do pré-escolar.” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência das verbas 

propostas. Remeta-se à Secção da Contabilidade. ------------------------------------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO 

ESPECTÁCULO “PARIS, PRAIA DO HAWAI”:- Presente a proposta do Vice-Presidente, 

Dr. Vítor Guerreiro, que abaixo se transcreve: ----------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes ---------------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Paris, Praia do Hawai” ---------  

Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------  - Que os Municípios de Faro, Loulé, Olhão, Tavira, S. Brás de Alportel e o Teatro 

Municipal de Faro, apresentaram uma candidatura, no âmbito do regulamento Específico – 

“Rede de Equipamentos Culturais”, a qual foi aprovada por deliberação da Comissão 

Directiva da Autoridade de Gestão de 04/08/2009, cujo contrato de financiamento no âmbito 

do Programa Operacional do Algarve 2007-2013 foi celebrado em 10 de Novembro de 2009; 

 --------  - Que a execução do Programa de Ação do projeto “Programação Cultural em 

Rede” aprovado baseia-se em diversas linhas programáticas da coprodução, nomeadamente 

a coprodução de espetáculos que combinem as artes cénicas com a música, realização de 

eventos, acontecimentos, espetáculos e serviços educativo/formação de públicos. ---------------  

 --------  - De acordo com a programação definida para 2012, está prevista a produção 

artística de um espectáculo, com residências a decorrer nos meses de Janeiro, Fevereiro, 

Março e Abril, com períodos de 15 a 20 dias em todos os municípios. -----------------------------  

 --------  - Que, neste sentido, é necessário proceder à contratação de serviços de produção do 

espetáculo “Paris, Praia do Hawai” que promove a participação activa de intérpretes locais, 

junto dos agentes culturais do Algarve Central, retratando as suas culturas e tradições. -------  

 --------  - Que, com a realização deste espectáculo de Dança, Teatro e Música ao Vivo, 

pretende-se promover igualmente um profundo enraizamento no quotidiano das populações 

deste território, valorizando identidades, patrimónios e formas de expressão artística, e 

ainda, um aprofundamento do papel da cultura na educação, no acesso e na participação das 

populações nas actividades culturais, objectivo preconizado pelo projecto “Programação 

Cultural em Rede – Algarve Central”. -------------------------------------------------------------------  

 --------  - O custo total elegível aprovado para esta componente é de € 80.000,00 que será 

suportado pelas entidades constituintes do agrupamento de acordo com a repartição 

percentual abaixo apresentada, cabendo ao Município de São Brás de Alportel o 

investimento de € 9.000,00 acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no ano de 2012, sendo a 

taxa de comparticipação do FEDER de 40%: ----------------------------------------------------------  

 -------- Município de Loulé – 20%; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de Olhão – 20%; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de S. Brás – 11,25%; ------------------------------------------------------------------  

 -------- Município de Tavira – 20%; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Teatro Municipal de Faro – 28,75%. ------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 --------  - Que nos termos do art.º 39 do Decreto-Lei é necessária a constituição de um 

Agrupamento de entidades adjudicantes e a designação de um município representante deste 

agrupamento, com vista à formação de um contrato cuja execução seja do interesse de todos 

os parceiros da candidatura e para efeitos do procedimento de formação de contrato, sendo 

que as decisões de contratar, de escolha do procedimento, de qualificação dos candidatos e 

de adjudicação são tomadas em conjunto pelos órgãos competentes.-------------------------------  

 --------  - O Município de Loulé é a entidade que assumirá a liderança da candidatura e que 

irá coordenar tecnicamente este procedimento de contratação da prestação de serviços de 

espectáculo e exposição, e que para a formação do contrato de execução propõe-se que seja 

constituído um agrupamento de entidades adjudicantes composto pelos Municípios de Olhão, 

Loulé, Tavira, S. Brás de Alportel e Teatro Municipal de Faro. -------------------------------------  

 --------  - Que o procedimento proposto é o ajuste directo, nos termos da alínea e) do n.º 1 do 

art.º 24.º, 112.º e ss. do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, 

de 2 de Outubro, com o envio de convite à Camone – Associação Cultural, para a 

apresentação de uma proposta, de acordo com o art.º 53.º do CCP. --------------------------------  

 -------- - Que, para efeitos do n.º 2 do art.º 40.º do CCP, anexa-se a minuta do convite e do 

caderno de encargos, que deverão ser aprovados pelo órgão competente de cada Município. -  

 --------  - Que se verifica a necessidade de designação de um representante do Agrupamento, 

para efeitos do procedimento de realização do contrato. ---------------------------------------------  

 --------  - Que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel integra, desde o início, o projecto 

“Programação Cultural em Rede - Algarve Central”, no qual se enquadra este contrato. ------  

 --------  - Que a Câmara Municipal apresenta capacidade financeira e para o efeito tem 

prevista a dotação desta despesa no seu orçamento para o ano de 2012. --------------------------  

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

 -------- 1) Concorde com a constituição do Agrupamento de entidades adjudicantes;------------  

 -------- 2) Autorize o Município de São Brás de Alportel a integrar o Agrupamento de 

entidades adjudicantes, para efeitos de aquisição do espectáculo “Paris, Praia do Hawai” do 

qual farão parte os Municípios de Faro, de Tavira, de Loulé, de Olhão, de São Brás de 

Alportel e o Teatro Municipal de Faro;  -----------------------------------------------------------------  

 -------- 3) Designe o Município de Loulé como entidade representante do Agrupamento, para 

efeitos de condução do procedimento de formação do contrato;-------------------------------------  
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 -------- 4) Autorize realização da despesa, com um custo estimado de € 9.000,00 (nove mil 

euros) para o espetáculo “Paris, Praia do Hawai”, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 -------- 5) Autorize a adopção do procedimento de Ajuste Directo, nos termos da alínea e) do 

n.º 1 do artigo 24º. do Código dos Contratos Públicos (CCP); --------------------------------------  

 -------- 6) Nos termos do acima exposto, aprove a minuta do Caderno de Encargos, proposto 

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

 -------- 7) Nos termos do acima exposto, aprove a proposta de minuta de Convite para 

abertura do procedimento atrás referido.” --------------------------------------------------------------  

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

 -------- PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

MUNICIPAL:- Presente a proposta da Vereadora Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se 

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

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

 -------- “Proposta de Atribuição de Fogos de Habitação Social Municipal -----------------------  

 -------- Considerando as competências que assistem, nos termos da lei, às autarquias locais, 

em matéria de habitação e a continuidade do trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a 

desenvolver; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando o acompanhamento social que é prestado pelos serviços sociais 

municipais, bem como pelas demais entidades que no concelho trabalham nesta área e com a 

qual a autarquia vem trabalhando, num regime de parceria, ao nível da rede social e de todo 

um conjunto de estruturas informais, que possibilitam uma ação de proximidade na e com a 

comunidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando os pedidos de habitação social existentes, sobre os quais os serviços 

sociais municipais desenvolvem uma profunda análise e atualização constante; -----------------  

 -------- Considerando que se encontram disponíveis, neste momento, 2 fogos de habitação 

social municipal, nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------  

 -------- a) Novo fogo de habitação social – T2, em Travessa do Pirolito, em resultado de 

obras de adaptação de edifício municipal; --------------------------------------------------------------  

 -------- b) Fogo de habitação social – T1, em Sítio de Cinseira, o qual se encontra livre, após 

a saída de anterior ocupante. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em reunião ordinária de 19 de Dezembro, sob proposta apresentada pela Vereadora 

PROPOSTAS 
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da Câmara Municipal, tendo por base os pareceres emitidos pelo Técnico de Serviço Social, 

Dr. José Serrano, devidamente fundamentados, bem como informação da equipa de 

acompanhamento do Rendimento Social de Inserção, a Comissão Municipal de Habitação 

aprovou, por unanimidade, atribuir os referidos fogos de habitação social aos agregados 

familiares de Nelson Duarte (situação A) e a Fernando Medeiros (situação B). ------------------  

 -------- Neste sentido, propõe à Câmara Municipal a ratificação desta proposta, no sentido da 

atribuição dos referidos fogos de habitação social aos agregados familiares acima referidos.  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ---------  
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 -------- PROC.º N.º 57/2011, DE GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE 

MACHADOS – MACHADOS – CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO E 

VIDRO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 57/2011, em que o 

Grupo Desportivo e Cultural de Machados, com sede no sítio dos Machados, neste 

município solicita a viabilização da construção de protecção em alumínio e vidro no snack-bar 

existente na sua sede.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

deferir o licenciamento, nos termos da informação técnica de 15 de Dezembro de 2011, que 

abaixo se transcreve e que deve ser dada conhecimento ao requerente. -----------------------------  

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Construção de Protecção em 

Alumínio e Vidro no Snack-Bar Existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o 

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

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

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

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

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

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

disposições do Decreto-Lei 73/09, de 31 de Março o imóvel localiza-se em: ----------------------  

 --------  - Espaço Agrícola Indiscriminado; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Reserva Agrícola Nacional; -------------------------------------------------------------------  

 --------  - Confina a Sul com a Estrada Nacional 2. ---------------------------------------------------  

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM e pelas disposições do n.º 9 do 

Decreto-Lei n.º 73/09, de 31 de Março, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1. O terreno alvo da pretensão localiza-se nos Machados é composto por prédio 

urbano com 884,0m
2
 – edifício de cave, rés-do-chão e 1º andar, com logradouro; confina a 

Sul com estrada, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 9573/19950317 e 

inscrito sob o artigo n.º 7709. -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2. Pretende o requerente efetuar obras de alteração onde funciona um 

estabelecimento de restauração e bebidas. --------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3. Das obras não resulta ampliação da área de construção e impermeabilização de 

novos solos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4. Tratando-se de um estabelecimento de restauração e bebida foi solicitado parecer 

ao Centro de Saúde de São Brás de Alportel, parecer esse que deu entrada nestes serviços no 

dia 12 de Dezembro de 2011com o n.º4/2011 a qual se deve dar conhecimento ao requerente.  

 -------- 5. O presente estabelecimento não possui espaço de dança ou de fabrico próprio. ------  

 -------- 6. Características do estabelecimento: ----------------------------------------------------------  

 --------  - Tipo: Estabelecimento de restauração e bebidas; ------------------------------------------  

 --------  - Denominação: Snack-Bar do Grupo Desportivo e Cultural dos Machados; -----------  

 --------  - Proprietário: Grupo Desportivo e Cultural dos Machados; ------------------------------  

 --------  - Entidade exploradora: Grupo Desportivo e Cultural dos Machados; -------------------  

 --------  - Capacidade máxima do estabelecimento: 50 lugares. --------------------------------------  

 -------- 7. Deve o estabelecimento cumprir a Lei n.º 37/2007, de 14 de Agosto. Caso existam 

espaços para fumadores no interior do estabelecimento chama-se para a necessidade do 

cumprimento, dos seguintes itens: ------------------------------------------------------------------------  

 --------  - As áreas destinadas a fumadores estejam devidamente sinalizadas, com a afixação 

de dísticos em locais visíveis; ------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Sejam separadas fisicamente das restantes instalações, ou disponham de dispositivo 

de ventilação, ou qualquer outro, desde que autónomo, que evite o fumo se espalhe às áreas 

contíguas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Seja garantida a ventilação direta para o exterior através de sistema de extração de 

ar que proteja dos efeitos do fumo os trabalhadores e os clientes não fumadores. ---------------  

 -------- 8. Após a conclusão das obras e emitida a respetiva autorização de utilização, deve o 

explorador proceder à entrega da respetiva declaração prévia de acordo com o Decreto-Lei 

n.º 234/2007, de 19 de Junho.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto não se veem inconvenientes na pretensão pelo que se emite 

informação técnica favorável, devendo ser emitida a respetiva licença para a realização da 

operação urbanística, nos termos da presente informação. É quanto nos cumpre informar e 

colocar à Consideração Superior.” ----------------------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO 

(PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO):- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Assistência técnica e manutenção de 

equipamento administrativo diverso (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 redação 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 serviços de assistência técnica e 

manutenção de equipamento administrativo diverso. --------------------------------------------------  

 -------- 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 € 16.600,00 mais IVA para 36 meses. ----------------------------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 1 do art.º. 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, 
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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 se aplica. -------------------  

 -------- 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 CONSULTORIA 

FISCAL NA ÁREA DO IVA (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO):- Presente a 

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

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Consultoria fiscal na área do IVA 

(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 redação 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: Aquisição de serviços para consultoria fiscal 

na área do IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2012, 
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devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base máximo 

do procedimento de € 30.000,00 mais IVA. -------------------------------------------------------------  

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do art. 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- 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 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DO 

MERCADO MUNICIPAL, PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS E DO 

POLIDESPORTIVO/CAMPO RELVADO SINTÉTICO (PROCEDIMENTO AJUSTE 

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

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Responsabilidade técnica das instalações 

eléctricas do Mercado Municipal, Piscinas Municipais Cobertas e do Polidesportivo/Campo 

Relvado Sintético (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 
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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 redação 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 serviços para responsabilidade 

técnica das instalações eléctricas do Mercado Municipal, Piscinas Municipais Cobertas e do 

Polidesportivo/Campo Relvado Sintético. ---------------------------------------------------------------  

 -------- 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 € 9.200,00 mais IVA para 36 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 Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- ACREMS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Presente uma comunicação da 

ACREMS – Associação Cultural e Recreativa Escola de Música Sambrasense, de 16 de 

Dezembro corrente a solicitar um apoio por parte da autarquia, no valor de € 1.500,00 (mil e 
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quinhentos euros) para aquisição de um instrumento musical. ---------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) conforme solicitado. O pagamento será efetuado por indicação do 

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

 -------- ACTA – PROJECTO VATE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO:- Presente a 

comunicação de 16 de Dezembro de 2011, remetido pela ACTA – A Companhia de Teatro do 

Algarve, a remeter a factura n.º 1076 relativa ao apoio financeiro ao projecto de serviço 

educativo VATE – Vamos apanhar o Teatro para o período 2011/2012. ---------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da factura à 

ACTA. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------------------------------  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – ALTERAÇÃO DE 

ESCALÃO:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte informação relativa ao assunto em 

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

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

 -------- “Por informação enviada do Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel 

relativamente às alterações das condições do agregado familiar da aluna Nicole Batista 

Baltazar; se informa que esta aluna da sala 8, da professora Ana Cristina Antunes solicita a 

atribuição de escalão A de aluno subsidiado para refeições no refeitório escolar.” -------------  

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

Remeta-se cópia ao Serviço de Taxas e Licenças. ------------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

PREVISIONAIS PARA 2012:- Presente o ofício n.º 26 remetido no dia 16 de Dezembro de 

2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que os documentos 

previsionais para o ano 2012, dos quais fazem parte integrante, o Orçamento da Receita e da 

Despesa, as Grandes Opções do Plano, o Mapa de Pessoal e a Tabela de Taxas e Licenças 

actualizada, foram aprovados, por maioria, com 4 abstenções, por aquele órgão na sua sessão 

ordinária realizada no passado dia 15 de Dezembro de 2011. ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte: --  

 -------- Primeiro – Informar a Secção de Contabilidade; -----------------------------------------------  

 -------- Segundo – Efectuar os editais para publicação nos lugares públicos e no site oficial do 

município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ENSINO SUPERIOR:- Presente o 

ofício n.º 28 remetido no dia 16 de dezembro de 2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás 

de Alportel informando que foi aprovado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 15 de Dezembro, o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo para o 

Ensino Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

publicitar o presente regulamento em Diário da República a fim de produzir todos os efeitos 

legais.  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 

DOS SUJEITOS PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 27 remetido no dia 16 de dezembro de 2011 pela 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovada, por 

unanimidade, a proposta apresentada pela Câmara Municipal relativa à fixação da 

percentagem de cinco por cento na participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal em S. Brás de Alportel, em sessão ordinária realizada no passado dia 15 de dezembro de 

2011. -  -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Secção de 

Contabilidade para que esta transmita o teor da deliberação à Direcção Geral dos Impostos --- . 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – IMPLEMENTAÇÃO DA TAXA DE 

RECURSOS HÍDRICOS:- Presente o ofício n.º 29 remetido no dia 16 de Dezembro de 2011 

pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi aprovada, por 

unanimidade, a implementação da Taxa de Recursos Hídricos, em sessão ordinária realizada 

no passado dia 15 de Dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento e implementar a taxa com efeitos a 1 de Janeiro de 

2012. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ocupante do fogo número 10 do Bairro Social de 102 fogos não pagou atempadamente a renda 

respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------------  
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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 6 a 19 de Dezembro em curso, no uso das delegações 

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

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

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

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

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 4983, de 4991 a 

5021, de 5024 a 5047, de 5051 a 5114, 5116 a 5117, de 5124 a 5125, de 5128 a 5131, de 5136 

a 5137, 5139, de 5151 a 5153, de 5166 a 5167, de 5174 a 5213, de 5216 a 5235, 5239, de 

5241 a 5242, de 5245 a 5249, de 5252 a 5254, de 5257 a 5286, de 5290 a 5297, 5309, de 5311 

a 5312, de 5314 a 5339, no valor de 321.207,09 euros; ------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 5118 a 5119, 

de 5140 a 5141, no valor de 4.230,85 euros; ------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4984 a 4990, de 5022 a 

5023, de 5048 a 5050, 5115, de 5120 a 5123, de 5126 a 5127, de 5132 a 5135, 5138, de 5142 

a 5150, de 5154 a 5165, de 5168 a 5173, de 5214 a 5215, de 5236 a 5238, de 5240 a 5241, de 

5243 a 5244, de 5250 a 5251, de 5255 a 5256, de 5287 a 5289, de 5298 a 5308, 5310, 5313, 

no valor de 384.687,95 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 Administrativa Municipal, a 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


