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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 11/2012 

da reunião ordinária de 22 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 98, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.057.201,21€ dos 

quais 1.054.414,45€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.786,76€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na 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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 -------- HASTA PÚBLICA – DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS:- Sendo quinze 

horas, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta pública, iniciando-se os 

trabalhos para a arrematação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital afixado no dia 14 de maio de 2012, 

marcada para esta data, conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião 

ordinária realizada no dia 08 de maio de 2012. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Estavam presentes na sala os seguintes interessados em licitar, os quais foram 

devidamente identificados como a seguir se descrevem: ------------------------------------------------ 

 -------- Cassiano Torres de Macedo – Bilhete de Identidade número 8262292 emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Lisboa em 15/04/2005, contribuinte fiscal número 183125290. --- 

 -------- Marco António do Rosário Mariano – Cartão de Cidadão número 14147620, 

contribuinte fiscal número 212283596. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nicolau Rosa Martins – Bilhete de Identidade número 5292231 emitido pelo Arquivo 

de Identificação de Faro em 16/02/2007, contribuinte fiscal número 124913202, como 

representante César Valentim Bento Martins, Cartão de Cidadão número 10716124. ----------- 

 -------- Lunarvis, Unipessoal Lda. – Identificação Pessoa Coletiva número 509509207, como 

representante Sérgio Filipe Viegas Rodrigues, Cartão de Cidadão número 10272750. ------------ 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 1.450,00 (mil quatrocentos e 

cinquenta euros), considerou a Câmara Municipal a praça finda com a referida licitação, 

dando por encerrado o ato público com a adjudicação, por arrematação, a Cassiano Torres 

de Macedo, do Bar das Piscinas Municipais Descobertas, tendo de imediato sido notificado 

verbalmente para o pagamento do valor da arrematação, acrescido do imposto sobre o valor 

acrescentado e assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia, 

igualmente tendo sido notificado de que o arrematante dispõe até ao próximo dia 15 de 

junho para dar inicio à exploração do bar, uma vez que o funcionamento das piscinas 

municipais descobertas no ano em curso se iniciará nesta data. --------------------------------------- 

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------- 

HASTA PÚBLICA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo quinze 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: -------- 

 --------  – Registo de alojamento local, de Parvine Shahid Damon, no sítio do João Cavaleiro – 

Peral; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Atribuição de subsídio ao Agrupamento José Belchior Viegas; ----------------------------- 

 --------  – Tomada de posição relativa ao financiamento da avaliação geral de prédios 

urbanos, Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril; ------------------------------------------------------------ 

 --------  – Espólio artístico da Família Passos; ---------------------------------------------------------------- 

 --------  – Fixação de preço de venda do livro “Aventuras do Galo Caju”. ----------------------------- 

 -------- 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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 -------- 4ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da 

Câmara, relativa à quarta alteração orçamental para dois mil e doze, que a seguir se 

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

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

 --------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 04/2012 --------------------------------------- 

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

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

 --------  – Despesas com aquisição de serviços na Administração Autárquica; ----------------------- 

 --------  – Despesas com pessoal no Departamento Administrativo e Financeiro; ------------------- 

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

Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de 

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

 --------  – Investimento com aquisição de equipamentos para a Administração Autárquica; ---- 

 --------  – Investimento com aquisição de sinalização no Departamento Técnico Municipal no 

tocante às despesas de capital. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de setenta e sete mil e trezentos e cinquenta 

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 respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a quarta alteração orçamental 

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

do Plano”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

alteração ao orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois 

mil e doze. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA OS MUNICÍPIOS PARA O ANO DE 2013:- Pelo 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, foi apresentada a seguinte proposta: ----------------- 

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

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2012/05/22  Página 10 

 -------------- “Transferências Financeiras para os Municípios – Ano de 2013 ------------------------ 

 -------- António Paulo Jacinto Eusébio, Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, tendo em consideração que, cabe aos municípios decidir qual a percentagem 

corrente do Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), se a mesma for determinada em montante 

diferente de 80%, para cumprimentos do disposto no n.º 3 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2007, 

de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 dezembro propõe: ------------------------- 

 -------- 1.º A fixação da percentagem de 75 % das receitas do FEF, como correntes, sendo que 

as de capital serão na percentagem de 25%; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 2.º Que seja dado conhecimento à Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, na 

próxima sessão ordinária desse órgão”. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar a percentagem de 75 % das 

receitas do FEF, como correntes, para o ano 2013 e dar conhecimento da presente 

deliberação à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA DO BAR DA BIBLIOTECA:- O Senhor Vice-Presidente, 

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

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

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

EXPLORAÇÃO DO BAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “DR. ESTANCO LOURO” DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, Biblioteca Municipal de S. Brás de Alportel, 

é uma valência de interesse público que se pretende como um espaço aberto aos cidadãos e 

uma plataforma viva de convívio e interação cultural da comunidade e não um mero 

repositório de livros e documentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No edifício da Biblioteca Municipal existe um espaço destinado a bar. Este espaço 

demonstra-se como apto a criar sinergias importantes para o funcionamento da Biblioteca, 

bem como a garantir um maior conforto e bem-estar dos seus utentes. ----------------------------- 

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

direito de exploração do Bar da Biblioteca Municipal “Dr. Estanco Louro”, no município de 

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

 ------------------------------- Ponto 1 – Prazo e tipo de estabelecimento -------------------------------- 

 -------- 1 - O prazo pelo qual é cedido o direito de exploração do bar é de um ano, sendo 

renovável automaticamente por iguais períodos (caso não haja lugar a denúncia), até um 
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prazo máximo de 5 anos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O Bar da Biblioteca Municipal é um estabelecimento de bebidas, não sendo 

permitida a confeção de alimentos.  --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - O adjudicatário adquirirá ainda o direito de explorar o Bar do Cineteatro de S. Brás 

de Alportel, também um estabelecimento de bebidas, mediante prévia solicitação por parte 

da Câmara Municipal, a qual ocorrerá essencialmente nos dias de espetáculos ou outros 

eventos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - A hasta pública terá lugar perante a Câmara Municipal, no próximo dia 05 de 

junho, 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 €100,00 (cem euros), com lanços fixados num mínimo de €25,00 

(vinte e cinco 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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 

PROPOSTAS 
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efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - O contrato será celebrado num prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da 

data da arrematação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O valor da renda mensal será de €100,00 (cem euros), 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 inclui os encargos respeitantes ao consumo de 

água e eletricidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 – Para além dos deveres já descritos são ainda deveres do adjudicatário: --------------- 
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 -------- a) Cumprir o horário de funcionamento que lhe seja fixado para a exploração do 

espaço; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Respeitar e garantir o cumprimento de todas as normas de higiene e segurança, e 

demais exigências legais da atividade que pretende exercer; ------------------------------------------- 

 -------- c) Respeitar os direitos dos utentes da Biblioteca e dos consumidores, nos termos 

legais e regulamentares aplicáveis; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Não utilizar o espaço em questão para outro fim que não o da presente 

adjudicação e qualquer outro contrário à lei e aos bons costumes; ------------------------------------ 

 -------- e) Cumprir e acatar as notificações e ordens que lhe sejam determinadas pela Câmara 

Municipal ou outra autoridade pública. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - É também dever do adjudicatário assegurar a abertura do bar do Cineteatro de S. 

Brás de Alportel durante o horário dos espetáculos ou outros eventos, quando solicitado pela 

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

 ----------------------------- 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 – Competências da Câmara Municipal ----------------------------- 

 -------- À Câmara Municipal e aos seus serviços municipais competentes, assiste, 

nomeadamente, o direito de: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Fixar e alterar, a todo o tempo, o horário de funcionamento do espaço do Bar da 

Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro, bem como quaisquer outras normas de 

funcionamento e/ou ocupação do mesmo; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) Acompanhar e fiscalizar o exercício da exploração e da ocupação do espaço; --------- 

 -------- c) Endereçar ao adjudicatário sugestões e/ou ordens com vista ao bom 

funcionamento daquele espaço e da Biblioteca Municipal Dr. Estanco Louro e ao bom 

cumprimento da lei e regulamentos. -------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- Ponto 10 – 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. ---------------------------- 

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

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

 ------------------------------------ Ponto 11 - 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 05 de junho de 2012, pelas 15 horas, a hasta pública 

constante na presente proposta; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

lances mínimos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- FÉRIAS AVENTURA 2012:- O Sr. Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou a 

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

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

 -------- “FÉRIAS AVENTURA, ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES – 2012 ------------------------------ 

 -------- Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período 

de férias escolares de Verão. Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre 

os 5 e os 11 anos de idade, atividades de animação e apoio às famílias. ----------------------------- 

 -------- Assim sendo, propõe-se realizar as “Férias Aventura 2012”, à semelhança de anos 

anteriores, no período compreendido entre 16 de julho e 31 de agosto 2012 nas instalações 

da Escola EB1 n.º 2 de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Do programa de atividades farão parte ateliês de leitura, expressão plástica, 

construções com matérias de reciclagem, passeios, idas à Biblioteca Municipal, Centro de 

Acolhimento e Interpretação da Calçadinha, bem como outras atividades de praia, desporto 
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e atividades aquáticas nas piscinas municipais descobertas. -------------------------------------------- 

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

diária de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------- 

 -------- As vagas serão preenchidas por ordem de entrada de inscrição até 25 crianças dos 5 

aos 7 anos e 25 crianças dos 8 aos 11 anos. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos. ------------ 

 -------- Os encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma declaração 

identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança.------------------------------------------- 

 -------- Deverão os encarregados de educação fazer prova da necessidade de inscrição do seu 

educando nestas atividades (declaração) passada e autenticada pela entidade patronal de 

ambos (pai e mãe) da não disponibilidade para gozo de férias no período em que pretendem 

inscrever o seu educando. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No ato da inscrição deverão fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão/ BI / Cédula 

Pessoal da criança e respetivo n.º de contribuinte da mesma. ------------------------------------------ 

 -------- Só poderão inscrever-se crianças residentes e frequentadoras das escolas do 

concelho. As inscrições irão ocorrer entre 18 e 22 de junho 2012 no Serviço de Taxas e 

Licenças da CMSBA. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As refeições carecem de senha previamente adquirida no Serviço de Taxas e Licenças 

CMSBA.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- FÉRIAS DESPORTIVAS 2012:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, responsável pela 

área do desporto apresentou a seguinte proposta:  ------------------------------------------------------- 

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

 -------- “FÉRIAS DESPORTIVAS 2012 --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando a importância do desporto para o desenvolvimento e bem-estar das 

crianças e jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

férias escolares.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 7 e os 14 anos de 

idade, atividades desportivas e lúdicas. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim sendo, propõe-se a realização das “Férias Desportivas 2012”, à semelhança de 

anos anteriores, no período compreendido entre 18 de junho e 13 de julho nas instalações do 

PROPOSTAS 
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Pavilhão Municipal, Dr. José de Sousa Pires. ----------------------------------------------------------------- 

 -------------- 1.ª Semana: 18 > 22 de junho -------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 2.ª Semana: 25 > 29 de junho -------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 3.ª Semana: 02 > 06 de julho --------------------------------------------------------------------- 

 -------------- 4.ª Semana: 09 > 13 de julho --------------------------------------------------------------------- 

 -------- As inscrições deverão ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de junho, na Secretaria do Pavilhão 

Municipal, e estão limitadas a 45 participantes por semana. ------------------------------------------- 

 -------- De modo a abranger o maior número de crianças e jovens, a inscrição é efetuada por 

semana e cada participante só poderá participar num máximo de 2 semanas. --------------------- 

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50€/dia (dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

 --------  – Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos. --------- 

 --------  – Os encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma 

declaração identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança. --------------------------- 

 --------  – No ato da inscrição deverão fazer-se acompanhar dos documentos de identificação 

da criança (BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão).” ---------------------------------------- 

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

 -------- FIXAÇÃO DE TARIFA – ATELIER DE FORNOS SOLARES NA QUINTA DO PERAL:- 

Presente a proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, relativa ao atelier de fornos 

solares a realizar na Quinta do Peral, que a seguir se transcreve: -------------------------------------- 

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

 -------- “Quinta do Peral – Atelier de Fornos Solares ----------------------------------------------------- 

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

Ambiental Quinta do Peral, vai realizar-se no dia 26 de maio e como forma de comemorar o 

Dia Nacional da Energia, o atelier “Vamos Aprender a Construir Fornos Solares”, dinamizado 

com um docente da Universidade do Algarve. -------------------------------------------------------------- 

 -------- Nos termos da tabela de taxas e licenças em vigor as atividades desenvolvidas 

naquele Centro têm um custo de inscrição de 1,04€ por pessoa. --------------------------------------- 

 -------- Considerando que esta atividade implica a aquisição de diferentes materiais por parte 

da autarquia e que os formandos farão seus os objetos produzidos, proponho a aprovação 

dos seguintes valores a aplicar a esta atividade, resultando como receita à autarquia: ---------- 
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 -------- Inscrição na atividade – 2,50€ ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Inscrição na atividade com direito ao forno solar – 22,50€.” ----------------------------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS:- 

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

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

 -------- “Na sequência da não continuidade do apoio do programa POPH aos cursos CEF do 

agrupamento de Escolas José Belchior Viegas neste ano letivo 2011/2012 e para fazer face às 

despesas relativas a transportes escolares de alunos de famílias carenciadas a frequentar 

esta formação, solicitou o agrupamento, apoio para a oportunidade de estágio em unidades 

hoteleiras da região. Pretende-se que esta possa ser uma realidade que venha acrescentar 

mais-valia nos currículos destes alunos. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim: Proponho que se possa atribuir subsídio ao Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas no valor de 1.126.65€ (mil cento e vinte e seis euros e sessenta e cinco 

cêntimos) correspondente ao valor de bilhetes pré comprados na Eva Transportes para os 

locais e nos itinerários enviados pelo agrupamento e explicitados no mapa anexo.”  ------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor 

proposto para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas no prazo de 30 dias. Remeta-

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO APATRIS:- A Vereadora Dra. Marlene 

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

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

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

desenvolver, anualmente, dando continuidade à estratégia de proximidade e de trabalho em 

parceria, que tem vindo a incrementar, com as instituições de solidariedade social do 

município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o desenvolvimento dos 

seus projetos de cariz social, que auxiliam a população do município de São Brás de Alportel, 

com respostas inexistentes na área do nosso território. -------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o relevante trabalho desenvolvido na região pela APATRIS - Associação 

de Portadores de Trissomia 21 do Algarve, com sede em Faro, junto dos jovens e das 

famílias que convivem com esta problemática, de modo a proporcionar informação e 
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atividades para melhor integrar todos numa sociedade que quer ser, cada vez mais, de todos.  

 -------- Considerando a realização de uma atividade de relevante importância, 

designadamente uma Palestra sobre o Síndrome de Asperger, com o Dr. Lobo Antunes, no 

próximo dia 28 de maio, aberta à participação de técnicos, pais e comunidade em geral, 

proporcionando o devido esclarecimento e informação sobre uma problemática infelizmente 

cada vez mais comum na nossa comunidade educativa. ------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que aos técnicos da área social do município muito interessa a 

participação neste tipo de atividades, enriquecedoras da sua formação. ---------------------------- 

 -------- Propõe-se a participação dos técnicos da área social do município nesta palestra e a 

atribuição à APATRIS - Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve, um apoio 

financeiro no valor de 100,00€ para ajudar a custear as despesas decorrentes desta 

atividade.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio conforme 

proposto, devendo o mesmo ser pago no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ESPÓLIO ARTÍSTICO DA FAMÍLIA PASSOS:- O Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro 

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

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

 -------- “Espólio artístico da Família Passos – Pinturas de Virgínia Dias de Passos --------------- 

 -------- Sobre o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar o seguinte: ------------------------------ 

 -------- Na sequência da manifestação de vontade transmitida por familiares de Virgínia de 

Passos, designadamente de Fernanda de Passos, João Paulo Passos e Sílvia Passos, no final 

passado ano de 2011, a autarquia procedeu no passado mês de abril ao transporte de 41 

quadros de Virgínia de Passos e 2 quadros de Henrique de Passos, estando os mesmos em 

depósito no Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha. Do espólio a doar fazem 

ainda parte outros objetos e peças de arte pertencentes ao Poeta Bernardo Passos e outros 

elementos da família. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este ato tem por base o agendamento de uma exposição sobre Virgínia Dias de 

Passos, que vai decorrer entre os dias 1 de junho e 31 de dezembro. --------------------------------- 

 -------- É intensão da família Passos ceder a título de contrato de comodato o espólio agora 

na posse da autarquia, no Centro da Calçadinha, bem como os demais objetos referidos em 

anexo. Sobre estes bens a família não tem qualquer avaliação para efeitos de seguro. ---------- 
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 -------- Esta cedência é realizada a título gratuito, mas pela natureza do contrato de 

comodato impõe uma obrigação para a Câmara Municipal, a qual se traduz na preservação 

do jazigo existente no cemitério de São Brás de Alportel, trabalhos que serão efetuados com 

a colaboração da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel. ------------------------------------------ 

 -------- Considerando que os bens acima referidos estão na posse da Câmara Municipal, 

propõe-se assim, nos termos desta informação, o seguinte: --------------------------------------------- 

 -------- Aceitar a intenção de cedência do espólio de bens móveis pertencente a esta família;-- 

 -------- Concordar com a celebração de um contrato de comodato, nos termos da lei e sem 

prejuízo para a autarquia, documento que deverá ser presente a reunião de Câmara.” ---------- 

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

 -------- DESOCUPAÇÃO DE HABITAÇÃO DO BAIRRO SOCIAL:- A Vereadora Dra. Marlene 

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

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

 -------- “PROPOSTA DE CESSAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO 

SOCIAL EM NOME DE VALDEMAR DE BRITO CAIADO ---------------------------------------------------- 

 -------- Maria Dulce Costa de Brito Caiado veio, através de requerimento entrado nesta 

Câmara Municipal a 26 de maio de 2011 (Doc. 1), solicitar autorização para continuar a usar 

a habitação social, no Bairro Social João Rosa Beatriz, com o n.º 8 – 1.º Esquerdo, na 

sequência do falecimento do seu Pai, Valdemar de Brito Caiado, primitivo arrendatário do 

fogo em questão, a 7 de maio de 2011. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- O contrato de arrendamento existente (que junto se anexa) data de 24 de dezembro 

de 1986. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sobre o assunto foi emitido parecer social pelos Serviços Sociais da autarquia (Doc. 2), 

do qual se veio a concluir não estarmos perante uma situação de extrema carência 

económica, não configurando esta uma situação de emergência social. ----------------------------- 

 -------- Para melhor esclarecimento da situação, foi solicitada informação jurídica emitida 

pelo Gabinete Jurídico desta autarquia (Doc. 3) anexa, da qual se conclui não estarem 

preenchidos os pressupostos para a transmissão por morte do arrendamento. -------------------- 

 -------- Face ao exposto, e dado não estarem preenchidas quer as condições sociais, quer os 

pressupostos jurídicos necessários à transmissão do uso da habitação em causa, propõe-se 

cessar o contrato de arrendamento da habitação social em causa, bem como informar a 

requerente da situação, solicitando entrega da habitação em causa no prazo de sessenta 
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dias.” -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- FIXAÇÃO DE PREÇO DE VENDA DO LIVRO “AVENTURAS DO GALO CAJU”:- Presente a 

seguinte proposta apresentada pelo Vereador Dr. Vítor Guerreiro, que a seguir se 

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

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

 ----------------------- “Edição de Livro – “Aventuras do galo Caju” -------------------------------------- 

 ------------------------------------- Preço de Venda ao Público ------------------------------------------------ 

 -------- O interesse da comunidade na realização de projetos de cariz cultural e didático já 

demonstrado ao nível das escolas com a criação dos livros “Uma Aventura em São Brás” e 

mais recentemente com o livro de escrita criativa “Quem do Alto Olhar” é agora de novo 

concretizado através da proposta de edição de um livro em três línguas, com uma história 

para a infância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O livro tem por título “Aventuras do Galo Caju”, é da autoria de Manuel Belchior, são-

brasense radicado na Alemanha, mas conhecedor das tradições da comunidade rural em que 

cresceu. A história é ilustrada pelo próprio autor, e está inserida no território do autor, São 

Brás e aldeias vizinhas, colocando em diálogo o interior e o litoral. ----------------------------------- 

 -------- Assim, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Considerando a proposta do autor de editar este livro em parceria com autarquia, 

proposta já aceite e com procedimento já em curso para o efeito; ------------------------------------ 

 --------  - Considerando a qualidade da edição em causa e o interesse cultural que a mesma 

traduz;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Considerando que, para maior difusão desta edição, a mesma pode ser colocada à 

venda nos serviços camarários destinados para o efeito; ------------------------------------------------ 

 -------- Nestes termos, proponho que se estabeleça o seguinte valor de venda da 1ª edição do 

livro “Aventuras do Galo Caju” ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Preço de venda ao público - O valor €8,50;------------------------------------------------------- 

 --------  - Mais proponho estabelecer que 400 exemplares serão destinados para oferta e 100 

exemplares para venda.” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º N.º 14/2012, DE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – 

RUA LUÍS BÍVAR – REMODELAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE UM REFEITÓRIO SOCIAL:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 14/2012, em que a Santa 

Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia, n.º 20, na 

Vila de S. Brás de Alportel, solicita a isenção de pagamento das taxas necessárias ao 

licenciamento de um refeitório social. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento 

das taxas devidas, por se tratar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social que irá 

executar uma obra que se insere no âmbito das suas atividades, conforme previsto no n.º 3 

do art. 11º do Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. -------------------------------------------- 

 -------- PROC.º N.º 1/2012, DE CARLOS ANTÓNIO MIGUEL – CALÇADA – AMPLIAÇÃO DE 

ARMAZÉM EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 1/2012 em que Carlos António Miguel, residente no sítio da Calçada, Cx. Postal 240-A, 

neste município, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a ampliação de 

armazém existente, num prédio de que é proprietário no sítio da Calçada, neste município. -- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

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

nos termos da informação técnica de 18 de maio de 2012, que abaixo se transcreve e de que 

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

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

 -------- “Em sequência do nosso ofício n.º 953 de 18 de abril de 2012, veio o requerente 

entregar no dia 17 de maio de 2012 a planta de implantação com os limites do terreno 

completo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- INFORMAÇÃO TÉCNICA: -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Ampliação de Armazém 

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 Diretor Municipal de 

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

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

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

localiza-se em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 --------  - Espaço Agrícola Indiscriminado; ------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Trespassado por Via Não Classificada n.º 10. -------------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

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

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

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se na Calçada é composto por prédio misto – 

terra de cultura com árvores e pastagem e edifício de rés-do-chão, com logradouro, com 

área coberta de 24,75m2 e descoberta de 12475,0m2 perfazendo uma área total de 

12500,0m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 8622/19940120 com o 

n.º 15215 a matriz rústica e a urbana n.º 10204-P; -------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O requerente pretende ampliar o armazém já existente em 28,5m2 destinado ao 

armazenamento de produtos e alfaias agrícolas; ---------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área. Contudo a 

referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo 23º-E, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Verifica-se um desfasamento entre a área da parcela registada e aquela constante 

no levantamento topográfico, o qual deve ser corrigido. ------------------------------------------------- 

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura. Com base no n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na redação da Decreto-Lei n.º 26 /2010, de 30 de março, deve a 

requerente apresentar dentro de 6 meses o projeto de especialidades. É quanto nos cumpre 

informar e colocar à Consideração Superior.” ----------------------------------------------------------------------  

 -------- PROC.º N.º 62/2011, DE CÉCILE MARIE DOMINGOS TORRE E JEAN JACQUES TORRE – 

FONTE DA MURTA – ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 62/2011 em que 

Cécile Marie Domingos Torre e Outro, residentes na Rua Dr. José Dias Sancho n.º 46, nesta 

Vila, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alterações e ampliação de 

moradia e construção de piscina num prédio de que são proprietários no sítio da Fonte da 
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Murta, neste município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, 

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

nos termos da informação técnica de 8 de maio de 2012, que abaixo se transcreve e de que 

deve ser dado conhecimento aos requerentes. ------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Da reunião tida com o requerente a 2 de maio corrente, analisado a folha n.º 46 do 

presente processo o ponto n.º 2 da informação técnica de 24 de abril está sanada. -------------- 

 -------- Assim e atendo ao presente Projeto de Arquitetura, estes serviços informam que as 

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

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

 -------- Face ao exposto, considera-se o pedido de licenciamento do projeto de arquitetura 

reúne condições para a emissão de informação favorável, com base no n.º 4 do artigo 20º do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, 

de 30 de março. Deve a requerente apresentar os necessários projetos de especialidades no 

prazo de 6 meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROC.º N.º 2/2012, ALMO PROPERTIES SA. – S. ROMÃO – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA E CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 2/2012, em que a firma Almo Properties, Sociedade 

Anónima, com sede no Panamá, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo à 

alteração e ampliação de uma moradia unifamiliar que pretende levar a efeito num prédio 

que possui em S. Romão, deste município. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar à firma requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão, nos termos das informações técnica de 24 de abril de 2012 e da fiscalização 

municipal de 9 de março de 2012, que abaixo se transcreve e que deve ser dado 

conhecimento à firma peticionária.---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “É pretensão a reconstrução de uma habitação unifamiliar. Do processo consta um 
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pedido de informação prévia a viabilizar a pretensão desejada contudo atualmente aquela 

encontra-se caducada. Face aos elementos apresentados, compete-nos emitir o seguinte 

parecer técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ENQUADRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A pretensão apresentada, de acordo com as cartas do Plano Diretor Municipal de São 

Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de junho e publicado em Diário da Republica 

de 19 de junho de 1995, I série B, com a atual alteração por adaptação publicada no Diário 

da República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, nomeadamente nas Plantas de 

Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, enquadra-se em: --- 

 --------  - Espaço de Proteção e valorização; ----------------------------------------------------------------- 

 --------  - Reserva Ecológica Nacional; ------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Trespassado por passagem. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- APRECIAÇÃO DA PROPOSTA--------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Localizado em São Romão, sob prédio misto, constituído por terra de cultura com 

árvores com área total de 7600 m2 e edifício com dois pisos destinados a habitação com 

dependência com 200m2 e logradouro com 100 m2. Artigos rústicos: 18032 e 18035 sendo 

omissa a parte urbana, descrito no registo da conservatória do registo predial de São Brás de 

Alportel sob o n.º 13374/20010719; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Relativamente ao prédio acima descrito verifica-se através de levantamento 

topográfico a existência de dois edifícios fisicamente separados com um logradouro em 

comum; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Da pretensão resulta a demolição do prédio a norte constituído por rés-do-chão e 

1º andar e reconstrução do prédio a Sul constituído por um único piso; ------------------------------ 

 -------- 4 - Assim considerando a classe de espaços em questão sem prejuízo do disposto na 

legislação que regula a REN na parte aplicável, é permitida a reconstrução e ampliação da 

edificação existente de acordo com o disposto no artigo 23.º E do Regulamento do Plano 

Municipal em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Analisada a pretensão, verifica-se que da recuperação (edifício a sul constituído 

por um piso) resulta um segundo piso. Considerando esta situação e os condicionalismos 

definidos no artigo 23.º E, supramencionado, estes serviços informam que a pretensão não 

será viável dado o acesso do mesmo é muito degradado, impossibilitando o uso de 

automóvel ligeiro de acordo com a informação do serviço de fiscalização; -------------------------- 
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 -------- 6 - Relativamente à alternativa apresentada de outro percurso deverá o requerente 

fazer prova do mesmo de acordo com o apresentado. ---------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, estes serviço emitem parecer desfavorável com base no 

incumprimento do artigo 23.º E do Regulamento do Plano Diretor Municipal de São Brás de 

Alportel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto cumpre informe e remeter o assunto à consideração superior.” ------------------ 

 -------- PROC.º N.º 1/2011, MANUEL MARTINS NEGRÃO JÚNIOR – CAMPINA – RUA 1.º 

MAIO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 1/2011, em que a firma Manuel Martins Negrão Júnior, Lda. com sede na Rua 

Gago Coutinho, n.º 52 – R/chão, na Vila de S. Brás de Alportel, solicita a emissão do alvará 

relativo ao loteamento localizado na Campina/Rua 1º de Maio, nesta Vila  ------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta e autorizar a 

emissão do alvará de loteamento. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- REGISTO DE ALOJAMENTO LOCAL, DE PARVINE SHAHID DAMON, NO SÍTIO DO JOÃO 

CAVALEIRO - PERAL:- Presente um requerimento de Parvine Shahid Damon, residente no 

sítio de João Cavaleiro - Peral, neste município, a solicitar o registo de uma moradia como 

estabelecimento de alojamento local no referido local. -------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica 

de 21 de maio de 2012, que a seguir se transcreve, o seguinte: ---------------------------------------- 

 -------- Primeiro - Aceitar o registo de moradia para alojamento local; ------------------------------- 

 -------- Segundo - Proceder à vistoria até ao próximo dia 13 de agosto de 2012. ------------------- 

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

 -------- “Pretensão: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- De acordo com o DL n.º 39/2008, de 7 de março, com redação pelo DL n.º 228/2009, 

de 14 de setembro e Portaria n.º 517/2008, de 25 de junho1, é comunicado o registo de 

moradia – Casa Laranja - com 3 quartos e capacidade para 6 pessoas, no Sítio João Cavaleiro 

no Peral, em São Brás de Alportel. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1- Para a moradia em causa foi apresentada o respetivo Alvará de Utilização n.º 14 

                                                 
1
Retificada pela Declaração de Retificação n.º 45/2008, publicada no Diário da República, 1ª Série, n.º 162 de 22 de agosto de 2008 e alterada pela 

Portaria n.º 138/2012 de 14 de maio. 
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de 15/02/2005 comprovando a sua ilegalidade. ------------------------------------------------------------ 

 -------- 2- O presente registo foi instruído corretamente a 18/05/2012 pelo que a 

comunicação de registo e comprovativo de entrega da mesma constitui título válido para a 

abertura do estabelecimento ao público, desde que cumpridas todas as condições 

estabelecidas na portaria n.º 517/2008, de 25 de junho, com a sua redação atual. --------------- 

 -------- 3- Preferencialmente durante o período de 60 dias úteis (até 13 de agosto de 2012) 

subsequentes à entrada da comunicação prévia devidamente instruída a Câmara Municipal 

poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de alojamento local, de 

forma a verificar o respetivo cumprimento dos requisitos mínimos a observar por aquele, 

sendo que, em caso de incumprimento, o registo será cancelado. ------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, e encontrando-se o pedido de registo de moradia para alojamento 

local devidamente instruído, poderá determinar-se a realização de vistoria ao 

estabelecimento em apreciação. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ASSOCIAÇÃO BLASIUS – LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA (2ª MARATONA 

DAS VEREDAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL EM BTT):- Presente um requerimento da Blasius - 

Associação para o Desenvolvimento dos Desportos de Duas Rodas em S. Brás de Alportel, 

com sede na Campina, nesta Vila, a solicitar licença para realizar uma prova desportiva de 

BTT-Lazer, designada por 2.º Maratona das Veredas de S. Brás de Alportel, no dia 27 de maio 

corrente, entre as 9 horas e as 17 horas. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova 

desportiva e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE – LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA 

(1ª CORRIDA ACS):- Presente um requerimento da ACS - Associação Cultural Sambrasense, 

com sede na Rua da Calçadinha, n.º 6, nesta Vila, a solicitar licença para realizar uma prova 

desportiva de atletismo designada por 1.ª Corrida ACS, no dia 2 de junho próximo, entre as 

18h30 e as 20 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova 

desportiva e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 
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solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS DA SERRA DE S. BRÁS” – LICENÇENCIAMENTO DA FESTA 

DOS TABULEIROS - RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento da Associação “Os Amigos da 

Serra de S. Brás”, com sede no sítio dos Parises, neste município, a solicitar autorização para 

realizar, ao ar livre, a festa dos tabuleiros, no adro da igreja dos Parises, nos dias 12 e 13 de 

maio do corrente ano, das 20 horas às 22 horas no dia 12 e das 15 horas às 21 horas no dia 

13 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

presidente de 11 de maio de 2012 no qual foi autorizado a realização do evento no local 

pretendido e autorização para ser emitida a consequente licença especial de ruído para os 

dias e horários pretendidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DA FEIRA DO LIVRO E COMEMORAÇÕES DO DIA DO CONCELHO, 

NO JARDIM DA VERBENA:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um 

requerimento a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a 

realização da Feira do Livro e Comemorações do Dia do Concelho, no recinto do Jardim da 

Verbena, no período de 1 a 6 de junho. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para os dias e horas dos 

espetáculos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DAS FESTAS DOS SANTOS POPULARES - LOCAIS DIVERSOS:- Da 

Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento a solicitar licença 

para a realização de divertimentos públicos em recintos improvisados. A autarquia à 

semelhança dos anos anteriores irá realizar com o apoio de algumas associações locais e da 

Paróquia quatro festas dos Santos Populares, nos dias 9, 15, 22 e 29 de junho corrente, nos 

seguintes locais Adro da Capela da Mesquita, Parque do Alportel, Adro da Igreja de S. Romão 

e no Bairro Social, respetivamente. Ambos os eventos decorrerão no seguinte horário das 22 

às 01 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização dos eventos 

nos locais pretendidos e mandar emitir as consequentes licenças especiais de ruído para os 

dias e horários solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DE ESPETÁCULOS DA ORQUESTRA DO ALGARVE – LOCAIS 

DIVERSOS:- Da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento a 
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solicitar a concessão de licença para a realização, no Parque da Azinheira, ao ar livre, um 

Concerto da Orquestra do Algarve, no dia 26 de maio de 2012, das 19h às 20h. ------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído, para o dia e 

horário solicitado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SANITÁRIOS PARA 

A FEIRA DA SERRA 2012:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Aluguer de Sanitários para 

a Feira da Serra 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 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 Aluguer de Sanitários 

para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.200,00 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 

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 
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prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não se aplica, uma vez que o 

contrato a celebrar não é de idêntico objeto ao contrato realizado no ano 2011. ------------------ 

 -------- 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 ALUGUER DE EQUIPAMENTO 

AUDIOVISUAL PARA A FEIRA DA SERRA 2012:- Presente a seguinte informação prestada 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Aluguer de Equipamento 

Audiovisual para a Feira da Serra 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 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 Aluguer de 

Equipamento Audiovisual para a Feira da Serra 2012. ---------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.500,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 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 

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

n.º 7 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, o qual dispõe que a redução 

remuneratória não está sujeita aos contratos de aquisição de serviços que já tenham sido 

objeto de redução e obtido parecer favorável. -------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 ALUGUER DE TENDAS PARA A 

FEIRA DA SERRA 2012:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Aluguer de Tendas para a 

Feira da Serra 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 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 Aluguer de Tendas 

para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 
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valor base do procedimento de € 20.000,00 mais IVA. ---------------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 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 

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, de acordo do 

n.º 7 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, o qual dispõe que a redução 

remuneratória não está sujeita aos contratos de aquisição de serviços que já tenham sido 

objeto de redução e obtido parecer favorável no ano de 2011. ----------------------------------------- 

 -------- 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 ALUGUER DE PALCO PARA A 

FEIRA DA SERRA 2012:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Aluguer de Palco para a 

Feira da Serra 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 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. ------------------------------------------------- 
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 -------- 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 Aluguer de Palco 

para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 3.610,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 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 

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

 -------- Valor Adjudicado no Ano 2011 – € 4.000,00 + IVA ------------------------------------------------ 
 

Valor  Taxa de redução 

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

Superior a € 1.500,00 e inferior 

a € 2.000,00 
3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e 

até 4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, acrescido de 16% 

sobre o valor da remuneração total que exceda os € 

2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

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

 -------- € 2.000,00 + IVA x 3,5% = € 70,00 + IVA ------------------------------------------------------------- 
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 -------- € 2.000,00 + IVA x 16% = € 320,00 + IVA ------------------------------------------------------------ 

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 390,00 + IVA ---------- 

 -------- Obteríamos um valor base do procedimento de € 4.000,00 + IVA – € 390,00 + IVA = € 

3.610,00 + IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 ADVOCACIA:- Presente a 

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

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

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

 -------- Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Advocacia (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 Advocacia. -------------- 

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

valor base do procedimento de € 9.100,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 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, de acordo com 

o n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011 de 30 de dezembro, o qual dispõe que não se 

aplica a redução remuneratória no caso das avenças, previstas no n.º 7 do artigo 35.º da 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, e 55-A/2010, de 31 de dezembro e pela 

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, em que a redução incide sobre o valor a pagar 

mensalmente. Sendo assim, para o presente procedimento, obtemos um preço base mensal 

de € 1.300,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o n.º 1 do artigo 26.º da 

Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de dezembro conjugado com o n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 55-

A/2010, de 31 de dezembro, o qual dispõe que a redução remuneratória só se aplica a 

valores mensais superiores €1.500,00 + IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

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

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

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

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA:- 

Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks 

e Armazém: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Autorização Prévia: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à 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. ------------------------------------------------------------------ 
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 -------- De acordo com o artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 143-A/2008 de 25 de julho, refere. 

que todas as comunicações, trocas e arquivo de dados e informações previstas no Código dos 

Contratos Públicos têm que se processar através de plataformas eletrónicas. ---------------------- 

 -------- Sendo assim, solicito autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual 

sobre a abertura de um Procedimento para a Prestação de Serviços de Contratação de uma 

Plataforma Eletrónica, por um período de 3 anos, com um preço base de € 10.830,00 a 

acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo para cabimentar no ano de 2012 o valor de 

€ 1.805,00 + IVA (considerando 6 meses), no ano 2013 o valor de € 3.610,00 + IVA, no ano de 

2014 o valor de € 3.610,00 + IVA e no ano de 2015 o valor de € 1.805,00 + IVA (considerando 

6 meses).” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização prévia à 

Assembleia Municipal para assunção do compromisso. -------------------------------------------------- 

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS DO BAIRRO SOCIAL:- Presente uma 

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

ocupantes dos fogos números 10, 85 e 94 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram 

atempadamente as rendas respeitantes ao mês em curso. ---------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ------------------------------------------------------ 

 -------- TOMADA DE POSIÇÃO RELATIVA AO FINANCIAMENTO DA AVALIAÇÃO GERAL DE 

PRÉDIOS URBANOS – PORTARIA N.º 106/2012, DE 18 DE ABRIL: - O senhor Presidente 

apresentou ao restante executivo a circular remetida pela ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses relativa ao assunto em epígrafe. ----------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, requerer providência cautelar de 

suspensão da eficácia de normas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 8 a 21 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 
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vêm relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------ 

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

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

 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2012/05/22  Página 38 

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



     

 

Reunião de 2012/05/22  Página 39 

PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1680 a 

1752, 1767 a 1829, 1868 a 1905 no valor de € 144.233,37; ---------------------------------------------- 

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

executivo em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 

1764 a 1766, 1850 a 1859, no valor de € 8.408,88; -------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1678 a 1679, 

1753 a 1763, 1830 a 1849, 1860 a 1867, 1906 a 1908, no valor de € 261.177,27. ------------------ 
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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 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 redação 

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 redação dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois 

mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 -------- Às 18h45m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


