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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 12/2012 

da reunião ordinária de 05 de junho 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 107, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.588.859,04 dos 

quais € 1.585.628,69 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

€ 2.230,35 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 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL “ DR. ESTANCO LOURO”:- 

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 24 de maio de 2012, 

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

ordinária realizada no dia 22 de maio de 2012. ------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Sandra Paula Parreira Brito Dias – Cartão de Cidadão número 09601391, 

contribuinte fiscal número 201173425. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 número10716124. ------------ 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 175,00 (cento e setenta e cinco 

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

encerrado o ato público com a adjudicação, por arrematação, a Nicolau Rosa Martins, do 

Bar da Biblioteca Municipal “Dr. Estanco Louro”, 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. ------- 

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

 --------  - Pedido de Certidão – Prédio atravessado por caminho público, no Cerro do Botelho, 

de Construções Serrainveste, Lda.; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Pedido de Subsídio – Paróquia de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------- 

 --------  - Comissão Municipal de Preservação do Centro Histórico de S. Brás de Alportel; ------- 

 --------  - Licenciamento para a realização de divertimento público em recinto improvisado: 

Mostra-te. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou os restantes membros do executivo 

municipal que estará ausente, por motivo de férias, no período de 18 a 29 de junho. ----------- 

 -------- O Vereador Dr. Tomás Nunes questionou o senhor Presidente acerca do atraso na 

obra da Estrada Municipal 514. O Senhor Presidente solicitou a presença do Eng.º Hélder 

Rosa, Diretor do Departamento Técnico a fim de prestar esclarecimentos à questão 

colocada. O Eng.º Hélder respondeu que o início dos trabalhos estava previsto para a última 

semana de maio, no entanto, foi-lhe comunicado pela empresa adjudicatária da empreitada 

que ficaria adiado o inicio da mesma pelo facto de lhes terem sido adjudicados trabalhos a 

mais na obra onde atualmente estão a trabalhar. O Eng.º Hélder informou ainda que 

amanhã, dia 6 de junho terá uma reunião com os responsáveis da empresa para analisar a 

presente situação, ao que o Senhor Presidente informou que gostaria de estar presente. ------ 

 -------- Relativamente ao concerto da fadista “Carminho” que se realizou no passado dia 1 de 

junho, no recinto do Jardim da Verbena, o Vereador Dr. Tomás comunicou que ficou 

bastante apreensivo pelo facto de verificar que a saída do lado do matadouro estava 

fechada, e que no recinto se encontravam centenas de pessoas. -------------------------------------- 

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro informou que a GNR ficou responsável pela 

segurança das portas e que apenas no início do espetáculo a referida porta esteve 

encerrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 -------- Foi ainda questionado pelo Vereador Dr. Tomás Nunes o facto de não haver este ano 

festa dos santos populares no adro da igreja de S. Romão. O Vice-Presidente, Dr. Vítor 

Guerreiro informou que foi contactado pela comissão organizadora de festas de S. Romão, 

que o informou que pretende fazer uma festa no mês de Agosto, pelo que a Câmara 

Municipal transferiu o apoio que daria em junho para o mês de agosto. ---------------------------- 
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 -------- 2ª REVISÃO ORÇAMENTAL:- Presente em proposta, a segunda revisão orçamental 

para o ano económico de 2012, a qual importa, para o ano 2012, o montante de € 9.000,00 

(nove mil euros) e o montante de € 618.500,00 para os três anos seguintes: ----------------------- 

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “No corrente ano económico sentiu-se a necessidade de recorrer a esta revisão 

orçamental - a 2.ª do ano de 2012, devido a: --------------------------------------------------------------- 

 --------  - Tendo em consideração a conjuntura atual e a recente suspensão da aprovação de 

operações no âmbito do QREN para reprogramação, verifica-se a necessidade de 

reprogramar o Projeto Construção da Circular Norte – 3.ª Fase; Esta reprogramação visa o 

aumento do prazo de execução da obra, prorrogando-a assim até ao ano de 2014; -------------- 

 --------  - Tendo em consideração a reprogramação do projeto “Museu em Rede”, verifica-se 

também, a necessidade de prorrogar o prazo da execução deste até ao ano de 2013; ----------- 

 --------  - Tendo em consideração a Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, verifica-se, à data, a 

necessidade de abertura de um novo projeto, “Serviços Informáticos no âmbito de Softwares 

/ Plataforma Eletrónicas e Outros”, para contratação de novos serviços no âmbito, da 

Plataforma Eletrónica, de acordo com o artigo n.º 2 do Decreto-lei n.º 143-A/2008 de 25 de 

julho e manutenção de diversos softwares informáticos; ------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito Desporto, Recreio e Lazer, verifica-se a necessidade de abertura de uma 

nova ação – Serviços de manutenção / Condução e Outros”, por forma a enquadrar a 

abertura do procedimento de “Condução e Manutenção Multitécnica Quotidiana Ordinária 

dos Equipamentos Eletromecânicos e Sistema de Tratamento de Águas das Piscinas 

Municipais Cobertas”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito da Educação – Ensino não Superior, verifica-se a necessidade de abertura 

de uma nova ação no projeto de Educação Pré-Escolar e Ensino Básico, designados “Serviços 

Informáticos no âmbito de Softwares / Plataforma Eletrónicas e Outros” para enquadrar 

procedimentos de serviços especializados ao nível informático que o próprio organismo não 

pode superar pelos seus meios. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2012 modificado aquando da 

1.ª revisão orçamental, verifica-se que os montantes totais das receitas e despesas, não 

apresentam qualquer alteração, o reforço de dotações na despesa, no montante de nove mil 

euros, é compensado pelas dotações excedentárias em outras rubricas orçamentais. Assim 

sendo, fica estabelecido, em relação à gestão corrente: -------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- RECEITAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Em euros) --- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

RECEITAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2011   155.328,87 1,15 

Correntes 9.054.754,00 68,00 9.054.754,00 67,21 

Capital 4.261.968,00 32,00 4.261.968,00 31,64 

Somas 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

 
 -------- DESPESAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

DESPESAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Correntes 8.918.286,00 66,97 8.918.286,00 66,20 

Capital 4.398.436,00 33,03 4.553.764,87 33,80 

Somas 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

 
 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respetivamente na alínea c) do n.º 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

2.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2012.” ------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 

aprová-la por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. Tomás Nunes, e submeter estes 

documentos à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da competência que a este 

órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------ 
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 -------- PEDIDO DE CERTIDÃO – PRÉDIO ATRAVESSADO POR CAMINHO PÚBLICO, NO CERRO 

DO BOTELHO, DE CONSTRUÇÕES SERRAINVESTE, LDA.:- Presente um requerimento da firma 

Construções Serrainveste, Lda., com sede em Santa Bárbara de Nexe, no município de Faro, 

a solicitar que lhe seja emitida certidão que confirme que, por via da nova configuração do 

caminho, o prédio rústico sito no Cerro do Botelho, deste município, inscrito na matriz sob o 

n.º 15987, com área de 5.789m2, foi dividido em duas parcelas distintas, conforme abaixo se 

discrimina: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Parcela a nascente – prédio rústico, sito em Cerro do Botelho, composto por terreno 

de cultura com árvores, com a área total de 2.588 m2, confrontado a norte com estrada, do 

sul e poente com caminho público e do nascente com o proprietário; ------------------------------- 

 -------- Parcela a poente – prédio rústico, sito em Cerro do Botelho, composto por terreno de 

cultura com árvores, com a área total de 2.263 m2, confrontado a norte com estrada, do sul 

com José Romão Pinto, do nascente com caminho público e do poente com caminho. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que o prédio 

acima descrito, encontra-se efetivamente atravessado por caminho público, dando origem 

às duas parcelas acima descritas. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE 

MATERIAL ÓTICO, NA RUA BOAVENTURA PASSOS:- Presente um requerimento da empresa 

Redeopticus, Lda. com sede na Casa da Praça - Atei, município de Mondim de Basto, na 

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

existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio de material ótico, na Rua Boaventura Passos, n.º 26, nesta 

Vila. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

estabelecimento de comércio de material ótico, no local pretendido. Remeta-se cópia da 

informação técnica à firma requerente  ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE ARTIGOS 

DE DECORAÇÃO, NA RUA ANTÓNIO ROSA BRITO:- Presente um requerimento de José 

Augusto Lázaro Lourenço, residente no Sitio dos Almargens, Cx. Postal n.º 999-A, neste 

município, na qualidade de arrendatário, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

REQUERIMENTOS 
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localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um 

estabelecimento de comércio de artigos de decoração, na Rua António Rosa Brito, n.º 22, 

Fração B, nesta Vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

estabelecimento de comércio de artigos de decoração, no local pretendido. Remeta-se cópia 

da informação técnica ao requerente  ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- LICENCIAMENTO DE FESTIVAL DE FOLCLORE – RANCHO TÍPICO SAMBRASENSE – 

JARDIM DA VERBENA:- Presente um requerimento do Rancho Típico Sambrasense, com 

sede na vila de S. Brás de Alportel, a solicitar licença para divertimento público em recinto 

improvisado para realização do Festival de Folclore no Jardim da Verbena, no dia 30 de 

junho do corrente ano, entre as 21 horas do dia 30 e as 2 horas do dia 01 de julho. -------------- 

 -------- 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 horário 

solicitado. Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. -------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DE PASSEIO DE CICLOMOTORES, DO GRUPO CULTURAL E 

DESPORTIVO DO PERAL:- Presente um requerimento do Grupo Cultural e Desportivo do 

Peral, com sede no sítio do Peral, neste município, a solicitar licença para a realização de 

passeio de ciclomotores em vias públicas do concelho e convívio com todos os participantes 

num terreno localizado no Peral, no dia 10 de junho de 2012, entre as 9h e as 13h. -------------- 

 -------- 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 horário 

solicitado. Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. -------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE DIVERTIMENTO PÚBLICO EM RECINTO 

IMPROVISADO: MOSTRA-TE:- Presente um requerimento da Câmara Municipal, com sede 

na Rua Gago Coutinho, n.º 1, neste município, a solicitar licença para a realização de 

divertimento público em recinto improvisado, ao ar livre. Estes eventos serão realizados nos 

dias 15, 16 e 17 de junho, no Jardim da Verbena, com o seguinte horário: nos dias 15 e 16 de 

junho das 18h às 02h da madrugada do dia seguinte e no dia 17 junho das 18h às 23h. --------- 

 -------- 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 horário 

solicitado. Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. -------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA 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 Segurança 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 Segurança para a 

Feira da Serra 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.760,00 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 

DELIBERAÇÕES 
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prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Valor Adjudicado no Ano 

2011 – € 2.990,00 + 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 ------------------------------------------------------------- 

 -------- € 990,00 + IVA x 16% = € 158,00 + IVA --------------------------------------------------------------- 

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 228,00 + IVA ---------- 

 -------- Obteríamos um valor de € 2.990,00 + IVA – € 228,00 + IVA = € 2.762,00 + IVA ------------ 

 -------- Sendo assim propomos um valor base do procedimento de € 2.760,00 + 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 AGENCIAMENTO DE ARTISTA “ 

HERMAN JOSÉ” 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 Agenciamento de artista 

“Herman José” 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, adiante designado OE 2012, no artigo 26.º “contratos de 

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

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

se ou a renovar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2011, 

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

pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 
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setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

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

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

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

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

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

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

Artista “Herman José” para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 6.100,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não aplicável. -------------------- 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE GRUPO 

MUSICAL “CHAVE D’OURO” 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 Agenciamento de Grupo 

Musical “Chave D’Ouro” para a Feira da Serra 2012 (Procedimento Ajuste Direto). ------------ 

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 64-
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B/2011, de 30 de dezembro, adiante designado OE 2012, no artigo 26.º “contratos de 

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

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

se ou a renovar-se com idêntico objeto e, ou, contraparte de contrato vigente em 2011, 

celebrados com as entidades a que se aplica a Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

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

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

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

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

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

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

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

Artista Musical “Chave D´Ouro” para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 3.600,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 19.º da Lei n.º 55 – A/2010, de 31 de Dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não aplicável. -------------------- 

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

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

abertura do procedimento proposto. ------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO MULTITÉCNICA QUOTIDIANA 

ORDINÁRIA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS:- Presente a seguinte informação prestada 

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

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

 -------- “De acordo com a alínea c), n.º1 do artigo 6º 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Estando a terminar em junho o contrato de condução e manutenção multitécnica 

quotidiana ordinária dos equipamentos eletromecânicos e sistemas de tratamento de água 

das Piscinas Municipais Cobertas, verifica-se a necessidade de iniciar novo procedimento de 

contratação por um ano, renovável até três anos conforme a legislação em vigor, de modo a 

que em setembro próximo as piscinas possam reabrir para mais um ano de atividade, 

correspondendo a 10 meses de prestação de serviços (julho e agosto são excluídos). ------------ 

 -------- Assim sendo, solicita-se autorização prévia para a assunção de compromisso 

plurianual sobre a abertura de um procedimento para a prestação de serviços de condução e 

manutenção multitécnica quotidiana ordinária dos equipamentos eletromecânicos e 

sistemas de tratamento de água das Piscinas Municipais Cobertas, por um período máximo 

de três anos, com um preço base de 70.800,00€ a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo 

a cabimentar no ano 2012 o valor de 9.440,00+IVA (4 meses), no ano 2013 o valor de 

23.600,00€+IVA (10 meses), no ano 2014 o valor de 23.600,00€+IVA (10 meses) e no ano 

2015 o valor de 14.160,00+ IVA (6 meses). ------------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior.” ------------ 

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

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

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

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DE RECINTOS 

DESPORTIVOS, PAVILHÃO MUNICIPAL E PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS:- Presente a 

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

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

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

 -------- “De acordo com a línea 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 parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

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

sobre a abertura de um Procedimento para Manutenção de Software e Licenças para o 

Sistema de Gestão de Recintos Desportivos, Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais 

Cobertas para um período de subscrição de 2 anos, com um preço base de € 3.600,00 a 

acrescer o IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

LICENCIAMENTO MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT PARA 50 EQUIPAMENTOS/PRODUTOS 

PARA UM PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE 3 ANOS:- Presente a seguinte informação prestada 

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

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

 -------- “De acordo com a línea 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 parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 
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municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

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

sobre a abertura de um Procedimento para o Licenciamento Microsoft School Agreement 

para 50 Equipamentos/Produtos para um período de subscrição de 3 anos, com um preço 

base de € 7.200,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo para cabimentar no ano de 

2012 o valor de € 2.400,00 + IVA, no ano de 2013 o valor de € 2.400,00 + IVA, e no ano de 

2014 o valor de 2.400,00 + IVA. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

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

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

 -------- “De acordo com a línea 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 parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

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

sobre a abertura de um Procedimento para o Sistema de Gestão de Assiduidade para 1 ano, 

com um preço base de € 500,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, para atualização de 

software e telemanutenção/assistência remota. ----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DO ESPECTÁCULO – “BAILES MOVIMENTA-TE”:- 

Presente a seguinte informação prestada pela Técnica responsável pelo projeto, 

Dra. Custódia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------- “PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE ---------------------------------------- 

 ------------------ CANCELAMENTO DO ESPETÁCULO “ Bailes Movimenta-te -------------------------- 

 -------- A Autarquia de São Brás de Alportel integra, no âmbito da realização cultural, o 

projeto de Programação Cultural em Rede, do Algarve Central, sendo líder de Agrupamento 

para o procedimento de aquisição do espetáculo “Bailes Movimenta-te”. --------------------------- 

 -------- No dia 25 do corrente mês, a autarquia remeteu o ofício n.º 1308 e a minuta de 

contrato à Associação Grémio das Músicas, enquanto adjudicatária, afim da mesma ser 

validada e assinado o contrato para a prestação do serviço, com início no dia 2 de junho, no 

Município de Loulé. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- No entanto, via email, a Associação Grémio das Músicas vem transmitir que não 

concorda com as cláusulas, não assinando o contrato e nada mais esclarecendo. No dia 28 de 

maio, recebemos do Diretor Artístico um email dirigido aos membros da rede, confirmando a 

saída da Associação Grémio das Músicas do projeto “Bailes Movimenta-te”, e no qual o 

Presidente da Associação tinha exposto as suas razões. (Documentos em anexo). ---------------- 

 -------- Nestes termos, e esgotadas as possibilidades de reversão do processo, proponho a 

anulação do Procedimento de Aquisição do Espetáculo “Bailes Movimenta-te”, a decorrer 

pela Divisão Financeira e Patrimonial - Setor de Aprovisionamento e Gestão de Stocks, desta 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Mais proponho dar conhecimento às autarquias parceiras deste Agrupamento de 

Entidades adjudicantes, e lamentar a posição unilateral tomada pela Associação Grémio das 

Músicas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- À Consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar anular o procedimento e 

dar conhecimento às restantes entidades parceiras no projeto. --------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE:- Presente a 

comunicação de 31 de maio de 2012, remetida pela Associação Cultural Sambrasense, a 

solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas inerentes à realização da 

“1.ª Corrida ACS” inserida nas comemorações do município e que teve lugar no passado dia 

2 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 500,00 (quinhentos euros) conforme solicitado. Remeta-se cópia à Secção da 
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Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PARÓQUIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a 

comunicação de 13 de setembro de 2011, remetido pela Paróquia de S. Brás de Alportel, a 

solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas inerentes ao restauro da 

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

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

6500,00 (seis mil e quinhentos euros) no prazo máximo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção 

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

 -------- COMISSÃO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL:- O Senhor Presidente apresentou para conhecimento do restante executivo 

municipal a ata de instalação da Comissão Municipal de Preservação do Centro Histórico, 

assinada no passado dia 1 de junho, no decorrer das cerimónias do dia do Concelho. ----------- 

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

 -------- 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 22 de maio a 4 de junho em curso, no uso das 

delegações tácitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 1919 a 

1922, 1952 a 1984, 2012 a 2017, 2025 a 2027, 2053 a 2054 no valor de € 38.326,05; ------------ 

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

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

1985 a 1192, 2028 a 2048, no valor de € 29.276,58; ------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1909 a 1918, 

1923 a 1951, 1993 a 2011, 2018 a 2024, 2049 a 2052, no valor de € 131.602,08. ------------------ 
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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 redacção 

dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro. ------------------ 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os debates a 

que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a Câmara, por 

unanimidade, aprovar a presente ata lavrada em minuta, nos termos do número três do 

artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois 

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

 

 

 

 -------- Às 17h30 foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ---------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


