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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 10/2012 

da reunião ordinária de 8 de maio de 2012 

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. ---------------------------------------------------------  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da ata 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 88, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 748.279,14 dos quais 

€ 744.433,63 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 2.051,75 em 

numerário e € 793,76 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal. -------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na 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 
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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 redação 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:-----------  

 --------  – Auto de Ocorrência – Levantamento de bens; -----------------------------------------------  

 --------  – Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Agenciamento de Artista Musical 

“Fadista Carminho” (Procedimento Ajuste Direto); ----------------------------------------------------  

 --------  – Algarve Central - Programação Cultural em Rede – Adjudicação Definitiva e 

Aprovação da Minuta do Contrato Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Bailes 

Movimenta-te”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Hasta pública para arrematação do direito de exploração do bar das piscinas 

municipais descobertas; -------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Espaços de Venda Desocupados na Feira das Velharias; ----------------------------------  

 --------  – Ata da Comissão Municipal de Trânsito. ----------------------------------------------------  

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

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

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS:- O Senhor 

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

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

 -------- “REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO DIREITO 

DE EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS DO 

MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL -----------------------------------------------------------  

 -------- No corrente ano pretende a autarquia alterar o prazo de exploração do bar de apoio 

às piscinas municipais descobertas, para procedimento anual (renovável), tendo como 

principais objetivos: -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Disponibilizar aos utentes deste equipamento desportivo, bem como à população em 

geral e também aos turistas que visitam São Brás de Alportel, um espaço de bar. ---------------  

 -------- > Valorizar este equipamento desportivo, bem como todo o local circundante, 

privilegiadamente localizado no centro histórico da vila.---------------------------------------------  

 -------- > Potenciar turisticamente o local, como complemento a visitas no centro histórico, 

mercê da proximidade do Centro Explicativo da Calçadinha, Centro de Artes e Ofícios, 

Biblioteca Municipal Estanco Louro e outros pontos de interesse. ----------------------------------  

 -------- Tendo em vista os objetivos acima expostos, deverão ser estabelecidas algumas 

condições, nomeadamente: ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > Antes de fazer a abertura do estabelecimento, deve o concessionário do espaço 

apresentar à Câmara Municipal nota informativa da qual conste o conceito que pretende 

desenvolver no espaço, plano de decoração e comunicação do mesmo, atividades a 

desenvolver, preçários, entre outras informações que se entendam oportunas, de modo a que 

a Câmara Municipal possa analisar a mesma, e em conjunto se estabeleça uma estratégia de 

divulgação do espaço, numa perspetiva de valorização turística do local. -------------------------  

 -------- > Disponibilizar materiais de informação turística, disponibilizados pela Câmara 

Municipal, colaborando ativamente com o município nesta atividade. -----------------------------  

 -------- Neste sentido proponho a realização de uma hasta pública para arrematação do 

direito de exploração do Bar das Piscinas Municipais Descobertas, no município de São Brás 

de Alportel, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 1 – Prazo -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O prazo pelo qual é cedido o direito de exploração do estabelecimento de bebidas é 

PROPOSTAS 
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de um ano, sendo renovável automaticamente por iguais períodos (caso não haja lugar a 

denúncia), até um prazo máximo de 5 anos. -------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2 – Licitação --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A hasta pública terá lugar perante a Câmara Municipal, no próximo dia 22 de 

maio, pelas 15h00, em sede de reunião ordinária a realizar no salão nobre do Edifício dos 

Paços do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Os arrematantes serão devidamente identificados e, quando não sejam os próprios, 

deverão apresentar procuração bastante. Quando representem pessoa coletiva, devem 

apresentar também documento que comprove os poderes de que se arrogam. --------------------  

 -------- 3 - A arrematação será feita a quem oferecer maior quantitativo acima da base de 

licitação que se fixa em €500,00 (quinhentos euros), com lanços fixados num mínimo de 

€50,00 (cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Ao valor da arrematação acrescerá I.V.A. à taxa legal em vigor. ----------------------  

 -------- 5 - A licitação termina quando o senhor presidente tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto. --------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - À Câmara reserva-se o direito de não arrematar ao maior lanço oferecido quando 

reconheça não ser esta proposta a que melhor cumpre os objetivos pretendidos para o 

espaço, e quando se verificar haver conluio entre os licitantes ou outras situações anómalas, 

o que será deliberado na própria reunião camarária. -------------------------------------------------  

 -------- Ponto 3 – Arrematação e Pagamento -----------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Terminada a arrematação, nos termos definidos no número anterior, o 

arrematante, fica obrigado ao pagamento imediato, no serviço de taxas e licenças do valor 

integral da arrematação acrescido da renda relativa à segunda quinzena do mês de junho 

( €250,00). ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - O arrematante deverá ainda proceder à entrega de todos os documentos que lhe 

sejam exigidos, nomeadamente declarações comprovativas de possuir a sua situação 

tributária regularizada perante a Segurança Social e Finanças e, bem assim, não ser devedor 

ao município de quaisquer importâncias, sob pena de se considerar a arrematação sem 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 4 – Celebração de Contrato e Encargos do adjudicatário --------------------------  

 -------- 1 - O contrato será celebrado num prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da 

data da arrematação. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- 2 - O valor da renda mensal será de €300,00 (trezentos euros) nos meses de outubro 

a maio e de €500,00 (quinhentos euros) nos meses de junho a setembro, atualizável de 

acordo com o coeficiente estipulado anualmente em diploma legal; --------------------------------  

 -------- 3 - A renda mensal deverá ser liquidada no primeiro dia útil ao mês a que respeita, no 

Serviço de Taxas e Licenças; ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - O encargo mensal com a renda não inclui os encargos respeitantes ao consumo de 

água e eletricidade, que deverão ser pagos pelo concessionário, de acordo com os consumos 

faturados, e mediante realização dos devidos contratos de fornecimento. -------------------------  

 -------- 5 - São ainda da responsabilidade do adjudicatário todas as despesas com: -------------  

 -------- a) Taxas, licenças e impostos decorrentes da exploração do estabelecimento; -----------  

 -------- b) A conservação e substituição em caso de avaria ou qualquer deterioração que não 

resulte da normal e prudente utilização dos equipamentos existentes no estabelecimento. ------  

 -------- Ponto 5 – Transmissão do direito de exploração ---------------------------------------------  

 -------- 1 - O direito de exploração não pode ser trespassado, transmitido ou cedido, seja a 

que título for, sendo nulos e de nenhum efeito os atos celebrados pelo arrematante em 

infração ao disposto neste ponto. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Da mesma forma, não é permitida a utilização dos espaços objeto do direito de 

exploração por outrem, ainda que de forma acidental ou temporária.------------------------------  

 -------- Ponto 6 – Direito de Fiscalização ---------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A Câmara Municipal reserva-se o direito de fiscalizar o modo de execução do 

contrato, nomeadamente no que diz respeito: -----------------------------------------------------------  

 -------- a) Ao cumprimento das obrigações impostas pelo contrato e pelo aqui exposto; --------  

 -------- b) Ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao funcionamento do tipo de 

estabelecimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) À qualidade do serviço prestado; -------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - No exercício do seu poder de fiscalização, a Câmara pode notificar o 

adjudicatário para corrigir as deficiências detetadas no que diz respeito à conservação e 

segurança das instalações e à qualidade e eficiência dos serviços prestados. ---------------------  

 -------- Ponto 7 – Deveres do Adjudicatário ------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O adjudicatário obriga-se em especial, a: --------------------------------------------------  

 -------- a) Explorar o estabelecimento em moldes que confiram elevados padrões de 

qualidade, designadamente no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas 

PROPOSTAS 
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instalações, bem como à qualificação do pessoal que aí presta serviço; ---------------------------  

 -------- b) Manter em perfeito estado de conservação e funcionamento as infraestruturas 

existentes no estabelecimento; -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – O adjudicatário fica ainda obrigado a manter o estabelecimento aberto ao 

público, no mínimo, seis dias por semana, com exceção do período de funcionamento das 

piscinas municipais descobertas, no qual deve permanecer aberto todos os dias da semana e 

durante o horário estipulado para as mesmas. ---------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 8 – Realização de obras ou benfeitorias------------------------------------------------  

 -------- 1 – O adjudicatário não poderá realizar no estabelecimento quaisquer obras de 

adaptação, ampliação ou qualquer tipo de benfeitorias, sem prévia autorização escrita da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - Todas as obras efetuadas autorizadas ou não, uma vez feitas ficam a fazer parte 

integrante do espaço, sem que tal dê direito ao adjudicatário a qualquer indemnização. -------  

 -------- Ponto 9 – Resolução do contrato: ---------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - A Câmara Municipal ou o adjudicatário poderão denunciar o contrato, com a 

antecedência de 60 dias sobre a data em que pretendem fazer cessá-lo. ---------------------------  

 -------- 2 - A denúncia deve ser realizada por meio de carta registada com aviso de receção. --  

 -------- 3 - A denúncia não confere direito a qualquer indemnização. -------------------------------  

 -------- 10 - Caducidade do Contrato: --------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - O direito à ocupação caduca nas seguintes situações: -----------------------------------  

 -------- a) Tiver expirado o período de tempo autorizado à ocupação do espaço; -----------------  

 -------- b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do 

titular;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Por renúncia do titular; ------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Por violação dos termos estabelecidos no presente documento ou no respetivo 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 - A declaração de caducidade não confere ao concessionário direito a qualquer 

indemnização.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente proposta, deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro – Promover no dia 22 de maio de 2012, pelas 15 horas, a hasta pública 

constante na presente proposta; ----------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

lances mínimos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO - CARNAVAL TRADICIONAL DE 

SÃO BRÁS 2012:- O Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte 

informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ----------------------------------------------------  

 -------- CARNAVAL TRADICIONAL DE SÃO BRÁS 2012 --------------------------------------------  

 -------- Realizou-se no passado dia 19 de fevereiro o Carnaval Tradicional de São Brás de 

Alportel, no qual as associações do Município voltaram a colocar todo o empenho e 

dinamismo, revivendo assim uma antiga tradição carnavalesca bem presente na nossa 

sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Considerando a aprovação das Normas de Atribuição de Apoio Financeiro, na 

reunião de Câmara de 14 de fevereiro, proponho que, de acordo com o prazo estipulado para 

receção dos requerimentos, que seja atribuído um apoio até ao valor máximo de 350,00 € a 

cada grupo concorrente, pertencente às Associações abaixo identificadas: -----------------------  

 --------  - Associação Cultural Sambrasense - Valor da despesa - 1.152,02 €;  -------------------  

 --------  - Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de Freguesia – Valor 

da despesa - 387,00 €;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal e Junta de Freguesia – Valor 

da Despesa- 323,83 €;  --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Clube de Caça e Pesca – Valor da Despesa - 180,65 €; -----------------------------------  

 --------  - Grupo Desportivo e Cultural de Machados – Valor da despesa 138,55 €; ------------  

 --------  - Moto Clube São Brás – Valor da despesa - 105,14 €; -------------------------------------  

 --------  - Rancho Típico Sambrasense – Valor da despesa – 778,84 €.” --------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir as seguintes verbas: ----------   

 -------- Associação Cultural Sambrasense - € 350,00 (trezentos e cinquenta euros); --------------  

 -------- Centro de Cultura e Desporto dos trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel (dois grupos) - € 673,83 (seiscentos e setenta e três euros e 

oitenta e três cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Clube de Caça e Pesca - € 180,65 (cento e oitenta euros e sessenta e cinco cêntimos); 

 -------- Grupo Desportivo e Cultural de Machados - € 138,55 (cento e trinta e oito euros e 

PROPOSTAS 
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cinquenta e cinco cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Moto Clube São Brás - € 105,14 (cento e cinco euros e catorze cêntimos); ---------------  

 -------- Rancho Típico Sambrasense - € 350,00 (trezentos e cinquenta euros). ---------------------  

 -------- Proceda-se à transferência das verbas no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS:- O Presidente Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta:  

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

 -------- “À Semelhança de anos anteriores irá comemorar-se na região do Algarve, o Dia da 

Europa – 9 de Maio; sendo que, neste ano a CCDR Algarve, entidade regional que tem 

organizado anteriores programas, endereçou o convite para a realização destas 

comemorações ao município de S. Brás de Alportel. ---------------------------------------------------  

 -------- Pretende-se que a iniciativa se concretize com a participação de um trabalho em 

parceria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Desta forma o Município na base do seu bom relacionamento com o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas, solicitou a participação de alunos e professores dos diferentes 

níveis de ensino. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, o programa das comemorações do dia foi estabelecido em conjunto e uma vez 

que este ano 2012 se assinala o Ano Internacional do Envelhecimento Ativo e da 

Solidariedade entre Gerações, se convidou também à participação a Universidade Sénior de 

S. Brás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Para a comitiva de convidados foi estabelecido que a CM SBA iria oferecer o almoço 

uma vez que o programa se inicia pelas 10h00 com atividades diversas e se prolonga até às 

18h00.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo e numa perspetiva de rentabilização de recursos e também de 

apresentação de competências entre os alunos dos cursos do nosso agrupamento de escolas, 

fez-se a proposta de oferecer este almoço, confecionado e servido no espaço da “Academia 

dos Sabores” da Escola Secundária José belchior Viegas; assim como o Cocktail de Boas 

Vindas no inicio das comemorações; pelo que proponho: --------------------------------------------  

 -------- A Atribuição de um subsídio suplementar no valor de 200 € para o Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas para o fornecimento deste serviço. -----------------------------------  

 -------- Em anexo junta-se cartaz do programa das comemorações.” -------------------------------  
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 200,00 

(duzentos euros) para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas após reforço a efetuar 

numa alteração orçamental. Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------  

 -------- ALGARVE CENTRAL - PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE – 

ADJUDICAÇÃO DEFINITIVA E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DO ESPETÁCULO – “BAILES 

MOVIMENTA-TE:- Presente a seguinte proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro: --  

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

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

 -------- Adjudicação Definitiva e Aprovação da Minuta do Contrato ------------------------------  

 -------- Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo – “Bailes Movimenta-te” -----------  

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

 --------  - Que os Municípios de 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 

Diretiva 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;  

 --------  - Na reunião de Câmara de 10/04/2012 foi autorizada a constituição de agrupamento 

de entidades e a designação do Município de São Brás de Alportel como representante do 

agrupamento de entidades adjudicantes, com vista à aquisição da prestação de serviços de 

produção do espetáculo “Bailes Movimenta-te”, como previsto no programa para 2012; ------  

 --------  - Após aprovação das peças do procedimento pelos diversos parceiros do 

agrupamento, o mesmo foi lançado na modalidade de ajuste direto, nos termos do disposto na 

alínea e) do n.º 1 do art.º 24º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (CCP); ------------  

 --------  - A proposta apresentada pela “Associação Grémio das Músicas” foi rececionada no 

dia 6/05/2012, pelas 21:51 horas, tendo sido objeto de análise pela Divisão Financeira e 

Patrimonial desta Câmara Municipal, (DFP-80/2012),enquanto representante do 

agrupamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

que não existe interesse em convidar outros concorrentes para melhoramento da sua 

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

PROPOSTAS 
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 --------  - O valor global da proposta da concorrente “Associação Grémio das Músicas” é de 

€ 15.200,00 (isento de IVA) ao abrigo do n.º 15 do artigo 9º do Código do IVA, sendo o 

pagamento feito em três fases; -----------------------------------------------------------------------------  

 --------  - O custo do serviço a contratar será suportado pelos diversos parceiros em 

montantes iguais, conforme se apresenta: ---------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de São Brás de Alportel – € 3.040,00; ------------------------------------------  

 --------  - Município de Loulé – € 3.040,00; -------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de Olhão – € 3.040,00; ------------------------------------------------------------  

 --------  - Município de Tavira – € 3.040,00; -----------------------------------------------------------  

 --------  - Teatro Municipal de Faro - € 3.040,00. -----------------------------------------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 1 do artigo 125º do CCP, o projeto de decisão de adjudicação 

deverá ser submetido ao órgão competente para a decisão a contratar, pelo que esta 

informação se sustenta no Projeto de Decisão, que antecede esta informação; -------------------  

 --------  - Nos termos do n.º 3 do artigo 39º do CCP, a decisão de adjudicação deve ser 

tomada conjuntamente pelos órgãos competentes de todas as entidades adjudicantes que 

integram o agrupamento; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim, nos termos do acima exposto, proponho à Câmara Municipal que delibere o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Aprovar a adjudicação definitiva da prestação de serviços objeto do presente 

concurso à concorrente “Associação Grémio das Músicas” pela quantia de € 15.200,00 

(isento de IVA), sendo que o custo dos serviços a contratar será suportado pelos diversos 

parceiros, em partes iguais, conforme constante do projeto de decisão emitido pela Divisão 

Financeira e Patrimonial e presente a Reunião de Câmara; -----------------------------------------  

 -------- 2 - Aprovar a minuta do contrato de prestação de serviços a celebrar com a 

concorrente “Associação Grémio das Músicas”, e constante como anexo a esta proposta; ----  

 -------- 3 - Solicitar às entidades adjudicantes que integram o agrupamento de entidades 

adjudicantes a aprovação do projeto de decisão de adjudicação e da minuta do contrato, 

assim como a adjudicação definitiva da prestação de serviços em referência.” ------------------  

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- LICENCIAMENTO DE RECINTO ITINERANTE – CIRCO CHEN:- Presente 

um requerimento da firma Flávio e Chen, Lda., entrado nestes serviços a 20 de abril de 2012, 

na qualidade de proprietária do Circo Chen, a requerer a instalação do circo ambulante, num 

terreno localizado a poente da Avenida da Liberdade, no período de 18 a 20 de maio de 2012;  

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

 -------- Primeiro - Autorizar a instalação do circo no período pretendido; --------------------------  

 -------- Segundo - Emitir a consequente licença especial de ruído para os dias de realização 

dos espetáculos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Informar a firma requerente que o espaço deverá ficar devidamente limpo; --  

 -------- Quarto – Solicitar ao Veterinário Municipal para fazer uma visita ao local. --------------  

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROJETO DA CIRCULAR NORTE – 3ª FASE:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Diretor do Departamento Técnico Municipal desta autarquia: -----------------------  

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

 -------- “ASSUNTO: Aprovação do projeto da Circular Norte -3ª Fase e autorização prévia de 

compromissos plurianuais  ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A circular a norte de S. Brás de Alportel, cuja segunda fase já se encontra concluída, 

é atualmente uma infraestrutura fundamental da rede viária do concelho. ------------------------  

 -------- Pretende-se agora com a construção da 3ª fase efetuar a ligação entre a rotunda do 

Pavilhão e a rotunda da variante sul (Bairro Social).  ------------------------------------------------  

 -------- A conclusão da circular norte engloba a construção de 2 rotundas (uma na 

intersecção a estrada da Fonte Velha e outra na intersecção com a VNC 64, irá constituir 

uma infraestrutura fundamental para libertar o centro urbano do elevado tráfego atual e 

melhorar a fluidez e circulação automóvel. -------------------------------------------------------------  

 -------- A via numa extensão total de 1210 m, é constituída por duas faixas de rodagem com 

6.5 m de largura com duas vias, passeio do lado sul com 2.5 m e pista para ciclistas com 2.5 

m no lado norte. Um separador com 1.2 m delimita ambas as faixas de rodagem. ---------------  

Serão executadas as redes de drenagem pluvial, rede de rega, paisagismo das rotundas e 

iluminação pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Junta-se o projeto técnico composto por caderno de encargos, programa de 

procedimento, plano de segurança e plano de gestão de resíduos para aprovação. --------------  

 -------- Nestes termos leva-se à consideração do Exmº Sr. Presidente a aprovação do projeto, 

cujo valor base se estima em 1.750.000,00 € + IVA. --------------------------------------------------  

 -------- De acordo com a alínea c), nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que 

aprova as regras aplicáveis á assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das 

entidades públicas, dispõe que a assunção de compromissos plurianuais independentemente 

da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia municipal, no 

caso da administração local. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo, solicita-se também autorização prévia para a assunção de compromisso 
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plurianual sobre a abertura de um procedimento de contratação da empreitada da Circular 

Norte – 3ª Fase, por um período de 18 meses, sendo a cabimentar no ano 2012 o valor de 

190.000,00+IVA (2 meses), no ano 2013 o valor de 1.170.000,00 €+IVA (12 meses), no ano 

2014 o valor de 390.000,00 €+IVA (4 meses), totalizando o valor base acima indicado.--------  

 -------- À consideração do Exmo. Sr. Presidente.” -----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto e solicitar 

autorização prévia à Assembleia Municipal para assunção do compromisso. ----------------------  

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

DESINFESTAÇÃO (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Desinfestação 

(Procedimento Ajuste Direto). ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6º 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 2012, celebrados com as entidades a que se 

aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (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 (número 10 do artigo 6º do 

OE2012) são nulos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de serviços de desinfestação. ---------  

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

valor base do procedimento de € 1.850,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 
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participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respetivo cônjuge, 

algum parente ou afim em linha reta 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 objeto e ou contraparte: Não aplicável. --------------------  

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

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

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

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

AGENCIAMENTO DE ARTISTA MUSICAL “FADISTA CARMINHO 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Agenciamento de Artista 

Musical “Fadista Carminho” para o dia 01 de junho de 2012 (Procedimento Ajuste Direto).  

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 64-

B/2011, de 30 de dezembro, adiante designado OE 2012, no artigo 26.º “contratos de 

aquisições de serviços” (à semelhança do ano anterior no artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010, 

de 31 de dezembro), prevê que todas as prestação de serviços que em 2012, venham a 

celebrar-se ou a renovar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 

2011, celebrados com as entidades a que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, 

alterada pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 

2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

carecem de parecer prévio da Câmara Municipal (dos n.ºs 1 e 2 do art.º 3 da Portaria 

n.º 9/2012, de 10 de janeiro). ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer da 

Câmara Municipal (n.º 10 do art.º 26 do OE 2012), são nulos. --------------------------------------  

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Agenciamento de 

Artista Musical “Fadista Carminho” para o dia 01 de junho de 2012. -----------------------------  
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 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 

valor base do procedimento de € 9.500,00 mais IVA. -------------------------------------------------  

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

contrato: Propõe-se, face ao valor em causa a realização de um “Ajuste Direto” ao seu 

representante, de acordo com a alínea e) do n.º 1 do art.º 24º, do Código dos Contratos 

Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

algum parente ou afim em linha reta 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 objeto e ou contraparte: Não aplicável. --------------------  

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

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

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

 -------- ATUALIZAÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUAS E SANEAMENTO:- Presente a 

informação técnica elaborada pela Técnica Superior Amélia Ribeiro desta autarquia: -----------  

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

 -------- “ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE TARIFÁRIO DE ÁGUAS E DE SANEAMENTO A 

PAGAR ÀS ÁGUAS DO ALGARVE --------------------------------------------------------------------  

 -------- Informa-se para os devidos efeitos que o tarifário dos serviços de águas e águas 

residuais cobrado pela entidade gestora em alta, Águas do Algarve S.A. foi alterado. ----------  

 -------- Informa-se que o tarifário de água do ano anterior era de 0,4563€/m
3
 sendo 

atualmente de 0,4663 €/m
3
, e o de águas residuais passou de 0,5672 €/m

3
 para 0,6072 €/m

3
. -  

 -------- Neste sentido, seria de atualizar toda a estrutura tarifária dos serviços de águas e 

águas residuais no que concerne à tarifa variável, em igual ordem de grandeza à praticada 

pelas Águas do Algarve. ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Relativamente à TRH (taxa de recursos hídricos) indexada ao serviço de águas 

residuais, atualmente encontra-se a ser cobrada aos consumidores o valor de 0,0054 €/m
3
, e 

as Águas do Algarve encontram-se a cobrar desde o ano anterior 0,0082 €/m
3
, propõe-se a 
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sua atualização. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em anexo apresenta-se proposta dos novos preços, tendo em conta a alteração 

ocorrida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à atualização do tarifário 

conforme apresentado na informação com efeitos a 1 de junho de 2012. ---------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter para aprovação da Assembleia 

Municipal a atualização da Taxa de Recursos Hídricos. -----------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2012:- 

Presente o ofício n.º 12, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 

27 de abril último, informando que foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária 

realizada no passado dia 26 de abril, a 1.ª Revisão ao Orçamento para 2012. ----------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES:- Presente o ofício n.º 11, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás 

de Alportel no dia 27 de abril último, informando que foi aprovada, por maioria, com 3 

abstenções a Prestação de Contas e Relatório de Atividades do ano de 2011, em sessão 

ordinária realizada no passado dia 26 de abril. ----------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 -------- PAGAMENTO DE QUOTA - APAV – ASSOCIAÇÃO DE APOIO À VÍTIMA:- 

Presente a nota de dívida n.º 2012/321, de 27 de fevereiro último, da APAV – Associação de 

Apoio à Vítima, com sede em Lisboa, relativa à quota anual, cujo valor se cifra em € 700,00 

(setecentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da quota no 

prazo de 60 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- 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; informadas pelos serviços 

da Segurança Social, respeitante ao agregado familiar do aluno mencionado abaixo, se 
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informa que deverá ter atribuição de escalão A subsidiado para refeições no refeitório 

escolar.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nome Escalão Prof/turma 

Verónica Tsinivska Escalão A Prof.ª Rosa Maria Uva Ponte Santos / Turma 2 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a atribuição de escalão 

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

 -------- GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL – ACEITAÇÃO DA DECISÃO 

DE CANDIDATURA:- Presente o ofício n.º 1348/DG-DEM/2012 remetido dia 24 de abril, 

pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional respeitante à notificação da decisão de 

aprovação relativa à candidatura n.º 2028PR-02/2011CMSBras apresentada no âmbito da 

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

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

decisão de aprovação e respetivo termo de aceitação e dar poderes ao senhor Presidente para o 

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

 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL – AGRADECIMENTO PELA INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

ALTERNATIVO DE AFLUXO DE ENERGIA:- Presente o ofício n.º 219/12, de 30 de 

abril de 2012, remetido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

S. Brás de Alportel, a agradecer a colaboração técnica e humana disponibilizada por esta 

autarquia na instalação de sistema alternativo de afluxo de energia no quartel-sede. -------------  

 ------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------  

 -------- AUTO DE OCORRÊNCIA – LEVANTAMENTO DE BENS:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou ao restante executivo um auto de ocorrência 

que abaixo se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Auto de Ocorrência: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Eu, Gerard Correia de Azevedo, funcionário da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, designado pela mesma para comparecer no dia 12 de abril às 14 horas na fábrica 

dos cogumelos a fim de facultar a entrada no armazém aí existente à Srª. Lídia Machado a 

fim de poder levantar os seus bens aí depositados conforme o ofício camarário que para o 

efeito lhe foi enviado, dirigi-me à hora designada ao referido local. -------------------------------  

 -------- Aí chegado abri a porta do armazém onde os referidos bens se encontram depositados 
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e instantes depois dirigiu-se-me o Sr. Pedro Machado, que é do meu conhecimento ser filho 

da referida Sr.ª Lídia Machado que me disse estar ali presente por causa do ofício que a mãe 

tinha recebido. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De seguida o referido Sr. Pedro Machado entrou dentro do armazém cuja abertura 

lhe franquiei e referiu que não iria levantar os bens porque já sabia que alguns não estavam 

lá, referindo designadamente um motociclo e uns pesos. ----------------------------------------------  

 -------- Respondi ao Sr. Pedro Machado que me encontrava no local para lhe facultar a 

entrada no armazém a fim de retirar os bens pertencentes a sua mãe e que se eventualmente 

faltasse alguma coisa que colocasse a questão, posteriormente à Câmara. ------------------------  

 -------- O referido Sr. Pedro Machado respondeu-me que ou levava tudo ou não levava nada 

e que sendo assim se ia embora. --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Mantive-me no local até às 15 horas conforme as instruções que recebi para o efeito 

acompanhado do funcionário Carlos Soares, altura em que fechei as portas do armazém e 

por não haver mais nada a fazer no local nem ninguém ter comparecido para levantar os 

bens depositados no dito armazém regressei às instalações da Câmara. ---------------------------  

 -------- Por ser verdade elaborei o presente auto de ocorrência que vai por mim assinado e 

ainda pela testemunha que me acompanhava Sr. Carlos Soares.” ----------------------------------  

 -------- Atendendo ao exposto no auto de ocorrência e atendendo aos vários ofícios remetidos 

à Senhora Lídia Machado, nos quais foi notificada para levantar os objetos, bem como ao 

facto do arrendamento do armazém se ter mantido unicamente devido à necessidade de 

guardar os referidos objetos. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Primeiro - Declarar definitivamente os objetos como abandonados, devendo ser 

levados a vazadouro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Notificar a Senhora Lídia Machado para pagar a importância de 

€ 17.100,00 (dezassete mil euros), relativa ao montante despendido pela autarquia com o 

pagamento da renda. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentou a ata número cinco da reunião da Comissão Municipal de Trânsito realizada no dia 

4 de maio de 2012, que a seguir se descreve: ------------------------------------------------------------  

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

 ----------------------------------------------- ATA N.º5 /2012 ----------------------------------------------  
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 -------- Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e doze, pelas dezassete horas no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, reuniu, pela quinta 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, Engº. Alberto Espírito Santo, 

representante da Coligação Democrática Unitária, partido representado na Assembleia 

Municipal, Paulo Guerreiro membro da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel pelo 

Partido Socialista, David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de São Brás, 

Sargento-ajudante Luís Guerreiro, em representação da Guarda Nacional Republicana, 

posto local 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 e cujos requerimentos foram previamente enviados para 

conhecimento de todos os elementos. Todos os assuntos forma informados pelos serviços de 

fiscalização, e sobre os mesmos foram tomados os seguintes pareceres: ---------------------------  

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

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

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

apreciado e indeferido em 2010 e considerado de melhor análise em 2011, ata número 

4/2011. A Comissão considera de manter a decisão de indeferimento, uma vez que não se 

verificam alterações das circunstâncias anteriormente existentes. Conceder este sinal seria 

abrir um precedente para muitas situações similares existentes em todo o perímetro da vila. --  

 -------- b) Crispim Gabriel Nunes Viegas, Sítio de Mealhas – Pedido de colocação de pinos 

delimitadores - Analisado o pedido, a Comissão considera ser de indeferir o requerido por se 

tratar de espaço público e ainda porque a utilização deste equipamento não é aplicável a 

zonas rurais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

atribuição de estacionamento privativo – Na sequência da decisão constante da ata número 

4/2011 de dezassete de outubro, o presidente da Comissão informou que, após visita ao local 

para melhor análise sobre o pedido, já estava colocado o sinal requerido. A Comissão 
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confirmou a atribuição do sinal requerido por Domingas Genebra. --------------------------------  

 -------- d) Pia Engbjerg Kristesen & Flemming Olsen – Estacionamento e acesso a zona 

privativa, na Rua da Praça – Presente o requerimento, devidamente informado com croquis 

explicação sobre a situação, tratando-se de uma zona que configura um logradouro 

resultante de anterior ocupação de duas casas térreas. Está em causa a atribuição de acesso 

ao logradouro, arrendado pelo proprietário e que o requerente utiliza como espaço de 

estacionamento privado, para as suas viaturas comerciais. A requerente solicita a atribuição 

de uma entrada com três metros e meio, no topo norte, confinante com a Rua Manuel de 

Arriaga e na área confinante com a Rua da Praça, uma largura de cinco metros e meio de 

acesso. Analisados os factos, a Comissão considera de atribuir uma área de acesso, de três 

metros a contar da interceção das duas ruas, desenvolvendo-se para sul, na Rua da Praça. O 

requerente deve vedar o restante área, num prazo de vinte dias úteis, após notificação da 

decisão acompanha de croqui exemplificativo. A Comissão considera ainda de encetar 

contacto com o proprietário do espaço, por forma a encontrar uma melhor resolução sobre 

esta mancha existente no Centro Histórico. -------------------------------------------------------------  

 -------- e) Soraia Maria de Jesus Moreira – Sitio da Campina – Organização de sentidos de 

trânsito - A requerente apresenta uma proposta de organização de sentidos de circulação de 

trânsito no sítio de Campina, a nascente do Poço das Castanhas. Analisado o mapa e com 

recurso ao sistema Google, foi decidida a colocação dos seguintes sinais: acesso principal, 

em frente ao Poço das Castanhas colocação de um sentido único, na interceção com a rua da 

direita; Sentido descendente do aglomerado, sentido da vila, colocação de sinal de sentido 

proibido; Colocação de sentido obrigatório, junto do miolo de habitações confinantes com as 

ruas circuláveis. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- f) Selda Maria Rufino Silva Pirrie - Pedido de Estacionamento Reservado, no Largo 

de São Sebastião. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Extra agenda foi presente o requerimento acima referido e recebido no dia 3 via e-

mail, através da Vereadora da Ação Social. O pedido está documentado com cópia de 

atestado médico de incapacidade multiuso, emito em Junta Médica e que atribui um grau de 

incapacidade de 88%. Sendo o caso do conhecimento dos elementos da Comissão, foi 

decidido propor a atribuição de um lugar de estacionamento no topo poente do monumento, 

junto da raia separadora da faixa de rodagem, promovendo a saída do condutor com mais 

segurança e proximidade da passadeira que liga à sua residência.--------------------------------- 
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 -------- 2) Aplicação de Portagens na Via Infante Sagres - Consequências e soluções sobre o 

aumento de intensidade de circulação de trânsito no Município de São Brás de Alportel. ------  

 -------- O Presidente da Comissão explicou que este assunto fora colocado em Assembleia 

Municipal e proposto para ser analisado em Comissão de Trânsito. Informou que a nível 

regional existiam algumas interrogações sobre a continuidade das portagens atualmente em 

vigor nesta via do Algarve, estando mesmo a ser analisado em termos governamentais. Disse 

que ao nível do Projeto Algarve Central está a ser estudado o levantamento sobre a 

mobilidade interurbana dos municípios do Algarve Central, em que se inclui São Brás e que 

será interessante saber os resultados, já que mesmo recentemente e já com as portagens em 

vigor foi realizado um inquérito à mobilidade, aos circuitos e aos fluxos dos munícipes entre 

concelhos. Em termos de consequências da introdução de portagens para são Brás de 

Alportel a Comissão considera que é notório o aumento de trânsito, designadamente o 

trânsito pesado na estrada regional 270, e que as autoridades com jurisdição sobre a mesma 

deveriam melhorar as condições de circulação dessa via. --------------------------------------------  

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

 -------- Não foram apresentados outros assuntos para análise. --------------------------------------  

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

composta por quatro páginas, que vai ser assinada por todos os presentes.” ---------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar todos os pontos da ata da 

comissão municipal de trânsito relativa à reunião realizada no dia 04/05/2012 à exceção do 

ponto 1e). A Câmara Municipal deliberou ainda por unanimidade solicitar à Comissão 

Municipal de trânsito que se desloque ao local para melhor análise da situação. ------------------  

 -------- ESPAÇOS DE VENDA DESOCUPADOS NA FEIRA DAS VELHARIAS:- 

Presente a informação jurídica elaborada pela Jurista Lisa Cardoso desta autarquia: -------------  

 -------- Informação Jurídica: -----------------------------------------------------------------------------  

 -------- “Assunto: Espaços de Venda desocupados na Feira das Velharias. -----------------------  

 -------- Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 42/2008, a atribuição dos espaços de 

venda nas Feiras passou a ser atribuída mediante sorteio. -------------------------------------------  

 -------- De acordo com o n.º 3 do artigo 23º do Decreto-lei n.º 42/2008, quanto aos espaços 

de venda ocasionais, estipula -se que: “As câmaras municipais ou as entidades gestoras dos 

recintos podem prever, nos regulamentos a aprovar, condições de atribuição de espaço de 

venda a título ocasional e de transferência de titularidade do mesmo.” Esta norma entrou em 
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vigor em data posterior à aprovação e consequente entrada em vigor do Regulamento 

Municipal da Feira das Antiguidades e Velharias da Vila de São Brás de Alportel. Este 

encontra-se neste momento desatualizado quanto à forma de atribuição dos espaços de 

venda, nomeadamente no seu artigo 12º. Sucede que devido ao atual contexto de crise, tem-se 

verificado a existência de um número significativo de espaços de venda sem ocupação, sem 

que os mesmos possam ser atribuídos, pelo facto do Regulamento Municipal da Feira das 

Velharias apenas prever a existência de quatro lugares ocasionais. O referido Regulamento 

encontra-se em fase de projeto, estando a ser discutida a sua alteração. Julga-se que se o 

entendimento da Câmara Municipal, for no sentido de permitir que um número maior de 

Espaços de Venda Ocasionais sejam atribuídos em cada Feira, poder-se-á possibilitar 

transitoriamente a ocupação no próprio dia de espaços que sobejam em cada Feira mediante 

regras previamente estipuladas. ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- É, salvo melhor opinião o que se me oferece informar sobre o assunto, -------------------  

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 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 24 de abril a 7 de maio 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 respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------------  

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

unanimidade, sancioná-los.---------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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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 1543 a 1579, 

1582 a 1583, 1587 a 1591, 1623 a 1640, 1650 a 1658, 1660 a 1663 no valor de € 64.167,23; --  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 1535 a 1536 

1599 a 1622, no valor de € 41.532,10; -------------------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1531 a 1534, 1537 a 1542, 

1580 a 1581, 1584 a 1586, 1592 a 1598, 1641 a 1649, 1659, 1661 a 1662, 1664 a 1676, no 

valor de € 49.008,55. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 



     

 

Reunião de 2012/05/08  Página 30 

 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efetuadas 

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 ATA 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 ata 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 17h45m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Administrativa Municipal, a 

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


