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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 13/2012 

 

da reunião ordinária de 19 de junho de 2012 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. ----------------------------------------------------- 

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira 

Martins, Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ------------------------------------------------------ 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, ausente por motivo de férias; ---- 

 

 

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 116, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de €1.737.896,04 dos 

quais € 1.734.842,03 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, € 

1.906,41 em numerário e € 147,60 em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na redação dada 

pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro, posto o que seguiu 

o período de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da 

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o 

“Período de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redação 

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

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

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

 --------  – Pedido de Parecer – Prestação de serviços de Grupo musical “The Lucky Duckies” 

para a Feira da Serra 2012; --------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  – Pedido de Subsídio – “Os Unidos da Estrada” - Moto Clube de S. Brás de Alportel; --- 

 --------  – Destaque de parcela de terreno, em Campina; ------------------------------------------------ 

 --------  – Algarve Central - Programação cultural em rede – Anulação de deliberação - 

Procedimento para aquisição do espetáculo – “Bailes Movimenta-te”; ------------------------------ 

 --------  – Certidão de Localização - Estabelecimento para atividades de tradução, atividades 

de contabilidade e auditoria, consultoria fiscal e atividade de secretariado, na Rua Capitão 

Caiado; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Voto de pesar pelo falecimento de Carlos Manuel Cantas Lopes; ------------------------- 

 -------- 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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 -------- PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DE ESPLANADAS, 

NA RUA JORNAL O SAMBRASENSE E RUA CAPITÃO CAIADO:- O Presidente Eng.º António 

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

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

 -------- “ESTABELECIMENTO DE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESPLANADAS -------------- 

 -------- Dando continuidade à deliberação da reunião de câmara do passado dia 8 de 

novembro de 2011, durante a qual se abordaram as questões relativas aos horários e 

condições de funcionamento das esplanadas de estabelecimentos de bebidas em São Brás de 

Alportel, nomeadamente aqueles que se localizam em zonas de maior concentração destes 

espaços, localizados em zonas residenciais; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que nos aproximamos de mais um período estival, período turístico por 

excelência, durante o qual se assume como preponderante o uso das esplanadas neste tipo 

de estabelecimentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o relevante papel que estes espaços exercem na tradição social da 

comunidade, como locais de lazer e de convívio; bem como a sua vital importância promoção 

turística do município e no desenvolvimento da economia local; --------------------------------------- 

 -------- Considerando o contexto económico particularmente difícil que estamos a atravessar, 

afetando profundamente o tecido económico local, a braços com uma profunda crise; ---------- 

 -------- Considerando a reunião previamente realizada com o Comandante do Posto 

Territorial da Guarda Nacional Republicana e atendendo sempre ao respeito que merecem os 

residentes nestes locais; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Com o objetivo de apoiar a economia local, e simultaneamente, disponibilizar à 

comunidade e aos turistas que visitam o concelho, espaços de lazer e convívio, propõe-se o 

estabelecimento do seguinte horário de funcionamento das esplanadas dos 

estabelecimentos localizados nas zonas residenciais com maior concentração destes 

espaços, nomeadamente na Rua Jornal O Sambrasense e Rua Capitão Caiado:------------------ 

 -------- A) Período de Inverno - de outubro a maio – encerramento das esplanadas às 00h00, 

com período de tolerância de meia hora para arrumação do local; ------------------------------------ 

 -------- B) Período de Verão - de junho a setembro – encerramento às 01h30, com período de 

tolerância de meia hora para arrumação do local. --------------------------------------------------------- 

 -------- Em ambos os períodos, a partir das 00h00, os estabelecimentos devem ter as portas 

exteriores encerradas, utilizando um sistema de mola, sensor ou outro, de modo a evitar a 

PROPOSTAS 
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propagação de ruído para o exterior.” ------------------------------------------------------------------------ 

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

conhecimento da mesma aos proprietários dos 4 estabelecimentos e ao Comandante da 

GNR. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROCº Nº 15/2012, DE ROGÉRIO & EMANUEL - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, LDA. – 

MEALHAS – CONSTRUÇÃO DE UM ARMAZÉM – DESMANTELAMENTO DE VEÍCULOS EM FIM 

DE VIDA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 15/2012 em que a 

firma Rogério & Emanuel – Comércio de Automóveis, Lda., com sede no sítio das Mealhas, 

Cx. Postal 914-Z, neste município, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo á 

construção de um armazém destinado à instalação de uma unidade de desmantelamento de 

veículos em fim de vida, num terreno de que é proprietária no sítio das Mealhas, neste 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Atendendo a que a indústria está implantada no local há cerca de 20 anos e que a 

construção, agora solicitada, vem diminuir significativamente os impactos causados pela 

empresa em causa, 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 14 de junho de 2012, que abaixo se 

transcreve e de que deve ser dado conhecimento à firma requerente. ------------------------------ 

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

 -------- “Pretende a requerente proceder ao licenciamento de construção de armazém a 

executar destinada à instalação de uma unidade de desmantelamento de veículos em fim de 

vida em Mealhas, de Rogério & Emanuel, Lda.-------------------------------------------------------------- 

 -------- Analisada a pretensão, informam estes serviços o seguinte: ----------------------------------- 

 -------- 1 - Trata-se de uma parcela de terreno com uma área de 2.747,00m2, segundo registo 

CRP apresentado, enquanto o levantamento apresentado tem uma área de 2.527,00m2, 

situação que deverá ser regularizada.------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A parcela insere-se no pequeno aglomerado urbano – Mealhas, no entanto, 

consultadas as plantas de ordenamento e plantas de condicionantes do RPDM, a parcela 

insere-se em Espaço Urbanizável a Reestruturar, Zona afastada – Proteção às Captações 

Públicas e confina a Norte com via não Classificada. ------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - A área de construção deverá ser calculada através de uma profundidade de 30m 

contados pelo caminho confinante que se acha a devida área multiplicando por um índice de 

0.8. De acordo com os dados apurados pelos serviços (folha n.º 44 do presente) informamos 

que a área calculada é aproximadamente 720m2, dos dados apresentados verifica-se que os 

valores apresentados na presente proposta se enquadram no artigo 53º do RPDM de São 

Brás de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 4 - A construção proposta define uma área de ocupação do solo de 555,00 m2 e 

desenvolve-se em 2 pisos em que todo o processo deverá respeitar os parâmetros do artigo 

53º do RPDM. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Relativamente aos alçados apresentados verifica-se aberturas de janelas no 

alçado Nascente o que não cumpre o estipulado no artigo 73º do RGEU assim o mesmo 

deverá proceder ao encerramento das mesmas ou encontrar soluções viáveis. -------------------- 

 -------- 6 - Mais se informa, as frestas, seteiras ou óculos para luz e ar devem, todavia, situar-

se pelo menos a um metro e oitenta centímetros de altura, a contar do solo ou do sobrado, e 

não devem ter, numa das suas dimensões, mais de quinze centímetros; a altura de um metro 

e oitenta centímetros respeita a ambos os lados da parede ou muro onde essas aberturas se 

encontram. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7 - O proprietário a quem pertença em comum alguma parede ou muro não pode 

abrir nele janelas ou frestas, nem fazer outra alteração, sem consentimento do seu consorte, 

artigo 1372º (Abertura de janelas ou Frestas), estipulado no Código Civil. --------------------------- 

 -------- 8 - Tratando-se a instalação de uma unidade de desmantelamento de veículos em fim 

de vida, sendo uma operação delicada e já havendo algumas reclamações pela munícipe 

Margaret Anne Bartlett em que a CCDR – Algarve tem conhecimento desde 2001, em que 

emitiu Emissão de licença ou autorização através da Guia de receita n.º 2012/00233 de 27 de 

março de 2012 e pelo parecer n.º S02223-201205-AMB-S de 24 de maio de 2012. ---------------- 

 -------- 9 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços alertam a necessidade da criação de 

barreiras acústicas ou orla periférica com uma cortina arbórea ou arbustiva, que impeça a 

visibilidade do exterior e que esta deverá ser uma vedação amovível adequada. ------------------ 

 -------- 10 - Mais se informa que o funcionamento normal da instalação pretendida não deve 

provocar incomodidade em termos de ruído, nem conduzir contaminação de solos e ou águas 

superficiais ou subterrâneas, o que deverá cumprir o Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de 

setembro republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho. --------------------------------- 

 -------- 11 - Tratando-se de um licenciamento “delicado” estando inserido em Espaço 

Urbanizável a Restruturar onde é admitido construção, reconstrução, alteração e ampliação 

de edifícios destinados a habitação, comércio, serviços e equipamento (…), assim e 

atendendo ao explanado no artigo 23º do RPDM, estes serviços remetem o assunto á 

Consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- CONCLUSÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, estes serviços informam, que o projeto de arquitetura entregue fica 

condicionado pelos pontos 5, 6 e 7. Relativamente ao ponto n.º 11 deverá ser avaliado pelo 

executivo para emissão de parecer final. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROCº Nº 8/2012, DE JOÃO JOSÉ DE SOUSA DIAS – BARRABÉS/RUA DO EMIGRANTE 

– ALTERAÇÃO AO USO PARA INSTALAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE RESTAURAÇÃO E 

BEBIDAS:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 8/2012 em que 

João José de Sousa Dias, residente na Rua do Emigrante n.º 17, nesta vila, solicita alteração 

ao uso de um armazém de que é proprietário, na Rua do Emigrante, nesta vila, para 

instalação de um estabelecimento de restauração e bebidas. ------------------------------------------ 

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, admitir a comunicação prévia nos termos da 

informação técnica de 15 de junho de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser 

dado conhecimento ao requerente, e informar que tem o prazo de um ano, para requerer 

por escrito o pagamento das taxas e indicar a data do início dos trabalhos. ------------------------ 

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

 -------- “Na sequência da informação técnica datada 20 de abril corrente, relativamente aos 

elementos solicitados pelos serviços, apresentados pelo requerente e no referente ao seu 

Projeto de Arquitetura, estes serviços informam que as mesmas se encontram em condições 

de merecer aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que o pedido de comunicação prévia do projeto de 

arquitetura reúne condições para a sua admissão. -------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROCº Nº 16/2012, DE MARIA HELENA GAMEIRO OURÊLO E FÁBIO B. MOREIRA – 

BARRABÉS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO CONFIANTE COM A VIA PÚBLICA:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 16/2012 em que Maria 

Helena Gameiro Ourêlo e Fábio Bento Moreira, residentes na Eira de Cima, sítio dos 

Barrabés, Apartado 273, neste município, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura 

relativo à construção de muros de vedação, que pretendem levar a efeito num prédio de que 

REQUERIMENTOS 
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são proprietários no referido local. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

o licenciamento do muro nas seguintes condições: ------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro – O muro confinante com a Estrada Municipal 514, deve manter os 5 metros 

ao eixo da via relativo ao caminho; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Relativamente ao Caminho Municipal lateral à Variante a Sul deverá a 

implantação do muro de vedação cumprir o afastamento de 4 metros ao eixo da via; ----------- 

 -------- Terceiro – Em ambas as situações, antes de iniciar os trabalhos deverá o proprietário 

fazer a marcação e solicitar o acompanhamento da fiscalização municipal no local para 

desenvolvimento dos trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quarto – Solicitar a apresentação de planta de implantação retificada. -------------------- 

 -------- PROCº Nº 7/2012, DE LOUIS JACQUES MARRECK E LOUISE VICTORIA TIKINK – 

ALPORTEL – ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 7/2012 em que Louis Jacques Marreck e Louise 

Victoria Tikink, residentes na Rua Infante D. Henrique, edifício À Bolina – Ferragudo, no 

município de Lagoa, solicitam a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alteração e 

ampliação de moradia unifamiliar, num prédio de que são proprietários no sítio do Alportel, 

neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer do Instituto da 

Conservação da Natureza e Biodiversidade, nos termos da informação técnica de 15 de 

junho de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento aos 

requerentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Analisada a pretensão, informam estes serviços o seguinte: --------------------------------- 

 -------- 1 - Trata-se de um prédio misto com a área total de 5.345,00m2, correspondendo ao 

urbano uma área de implantação de cerca de 114,00m2, conforme o registo predial 

n.º 16746/20100106. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A parcela localiza-se em Espaço de Proteção e Valorização, a sul em Espaço agro – 

Florestais, Reserva Ecológica Nacional, Zona com elevado risco de Incêndio, Rede Natura 

2000: Sitio do Caldeirão e confina a sul com Via Não Classificada. ------------------------------------- 

 -------- 3 - Dado que a presente proposta integra na REN foi solicitado parecer emitido pela 

CCDR – Algarve “a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve em 
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17.05.12,... (Alteração e ampliação de moradia existente). A presente emitiu parecer 

FAVORÁVEL à ocupação da área pretendida pelo requerente em virtude de considerar que a 

pretensão se integra na exceção invocada. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - É proposta a ampliação da habitação existente, ao nível do piso térreo, 

transformando o fogo num T3, por forma a dotar a habitação com mais um quarto, para 

garantir condições ao agregado familiar. A habitação ficará com uma área coberta de 

235,00m2, conforme planta apresentada folha n.º 109 do presente processo. ---------------------- 

 -------- 5 - Dado que a presente proposta se enquadra no previsto do artigo 23ºE do RPDM de 

São Brás de Alportel, estes serviços não veem inconvenientes de ordem técnica. ------------------ 

 -------- 6 - Uma vez que a pretensão está inserida na Rede Natura 2000 – Caldeirão a mesma 

carece parecer ao ICNB - Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade de acordo 

com o ponto n.º 2 alínea a)do artigo 9º do Decreto – Lei n.º 49/2005 de 24 fevereiro. ----------- 

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

 -------- Face ao exposto a nível arquitetónico estes serviços não veem inconvenientes, ficando 

o mesmo a aguardar pelo parecer do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade 

de acordo com o ponto n.º 4 supra referido. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete o assunto à consideração 

superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO EM CAMPINA:- A Câmara Municipal de S. Brás 

de Alportel, na qualidade de proprietária do prédio rústico sito em Campina, apresenta um 

pedido de destaque na Divisão de Urbanismo desta autarquia o qual ficou registado sob o 

n.º 57/2010 e solicita que lhe seja certificado se, pelo destaque da parcela de terreno a 

seguir identificada, se verificam as condicionantes do n.º 4 do art.º 6 do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 26/10, 

de 30 de março, que permite o destaque de uma única parcela do prédio que se situe em 

perímetro urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Descrição do Prédio ------------------------------------------------- 

 -------- Parcela de terreno com a área de 2.004,25m2, confrontando do norte com Rua 

Projetada, do sul com Júlio Sousa Marques, do nascente com Maria Manuela de Andrade e 

Sousa e Júlio Sousa Marques e do poente com Estrada, sita em Campina, deste município a 

desanexar do prédio rústico com a área total de 19.160,42m2, confrontando do norte com 

Caminho, do sul com Júlio Sousa Marques, do nascente com Maria Manuela de Andrade e 

REQUERIMENTOS 
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Sousa Fernandes e Júlio Sousa Marques e do poente com Estrada, sita em Campina, deste 

município, inscrito na matriz predial sob o número 1841 antigo, atualmente artigo 8155 e 

registado na Conservatória do Registo Predial de S. Brás de Alportel sob o número 

12868/20000530. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o presente destaque e 

emitir certidão, onde conste que, de acordo com os parâmetros urbanísticos da 

edificabilidade em questão, a parcela tem como área bruta de construção máxima 

condicionada ao índice 0,8 cerca de 1.603,4 m2, conforme informação técnica favorável 

emitida pela Divisão de Urbanismo em 19 de junho de 2012. ------------------------------------------ 

 -------- LICENCIAMENTO DE BAILE “TRADICIONAL FESTA DE VERÃO” EM RECINTO 

IMPROVISADO – GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE MACHADOS:- Presente um 

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

Machados, neste município, a solicitar licença para a realização de baile “Tradicional Festa 

de Verão”, ao ar livre, em recinto improvisado. Este evento será realizado no dia 13 de julho, 

na zona envolvente à sede do clube no Sítio dos Machados das 20 horas às 02 horas da 

madrugada do dia seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 DO ESPETÁCULO FINAL DE ANO DA ESCOLA DE DANÇA 

MUNICIPAL, JARDIM DA VERBENA:- Presente um requerimento da Câmara Municipal de S. 

Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, nesta vila, a solicitar licença para a 

realização do Espetáculo Final de Ano da Escola de Dança Municipal, ao ar livre, em recinto 

improvisado. Este evento será realizado no dia 23 de junho, no Jardim da Verbena das 21 

horas às 00 horas e 30 minutos da madrugada do dia seguinte.---------------------------------------- 

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO PARA ATIVIDADES DE 

TRADUÇÃO, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE E AUDITORIA, CONSULTORIA FISCAL E 

ATIVIDADES DE SECRETARIADO, NA RUA CAPITÃO CAIADO:- Presente um requerimento da 

firma Contradução – Serviço de Contabilidade e Tradução, Lda. com sede na Urbanização 

REQUERIMENTOS 
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Monte de S. Miguel, Lote L, em Moncarapacho, no município de Olhão, 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 para 

atividades de tradução, atividades de contabilidade e auditoria, consultoria fiscal e 

atividades de secretariado, na Rua Capitão Caiado, n.º 27, 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 para atividades de tradução, atividades de contabilidade e auditoria, 

consultoria fiscal e atividades de secretariado, no local pretendido. ---------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DA REQUALIFICAÇÃO DA FONTE FÉRREA:- Presente 

uma informação do Diretor Técnico Municipal, acompanhada do respetivo auto de receção 

definitiva, com vista à receção definitiva da obra, esclarecendo que a mesma está em 

condições de ser recebida definitivamente pela autarquia. --------------------------------------------- 

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

 -------- “Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e doze, para efeitos de receção 

definitiva da empreitada da Requalificação da Fonte Férrea e nos termos do n.º 2 do art.º. 

227 do Dec. Lei 59/99 de 2 de março, na sequência da vistoria realizada à obra em vinte e um 

de maio de 2012 é recebida definitivamente a empreitada em apreço, efetuando-se de 

imediato, nos termos do art.º 229 do mesmo diploma legal, o cancelamento das garantias 

bancárias existentes, nomeadamente a garantia bancária n.º 17156977.90.027 no valor de 

€ 13.105,32 e os valores retidos no total de 16.075,53€. ------------------------------------------------- 

 -------- O presente auto vai ser assinado pelo Sr. Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio, 

Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e pelo representante do empreiteiro 

Martins Gago & Filhos Lda., a Sr.ª Engenheira Adília Mendes.” ---------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro – Sancionar o auto de receção definitiva, recebendo definitivamente a obra 

para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- AUTO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DO CENTRO MUSEOLÓGICO DO ALPORTEL:- 

Presente uma informação do Diretor Técnico Municipal, acompanhada do respetivo auto de 

receção definitiva, com vista à receção definitiva da obra, esclarecendo que a mesma está 

em condições de ser recebida definitivamente pela autarquia. ---------------------------------------- 

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

 -------- “Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e doze, para efeitos de receção 

definitiva da empreitada do Centro Museológico do Alportel e nos termos do n.º 2 do 

art.º. 227 do Dec. Lei 59/99 de 2 de março, na sequência da vistoria realizada à obra em 

vinte e dois de maio de 2012 é recebida definitivamente a empreitada em apreço, efetuando-

se de imediato, nos termos do art.º 229 do mesmo diploma legal, o cancelamento das 

garantias bancárias existentes, nomeadamente as garantia bancárias n.º 17156977.90.022 
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no valor de €2.498,67 e n.º 17156977.90.073 no valor de €3.539,37 ambas do Finibanco. ------ 

 -------- O presente auto vai ser assinado pelo Sr. Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio, 

Presidente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel e pelo representante do empreiteiro 

Martins Gago & Filhos Lda., a Sr.ª Engenheira Adília Mendes.” ---------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro – Sancionar o auto de receção definitiva, recebendo definitivamente a obra 

para o município de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Mandar restituir todas as garantias e cauções prestadas pela firma 

adjudicatária da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

MUSICAL “THE LUCKY DUCKIES” 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 – Atuação do Grupo “The Lucky Duckies” na 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 

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: Atuação do Grupo “The Lucky Duckies” na 

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 € 5.100,00 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 Contratos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE EQUIPAMENTO 

DE SOM E LUZ 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 

de Som e Luz 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 

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). ------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- 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 Aluguer de 

Equipamento de Som e Luz para a Feira da Serra 2012. -------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 9.000,00 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”. ----------------- 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE ARTISTA 

MUSICAL “AMOR ELECTRO” 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 

Musical “Amor Electro” 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, 
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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 “Amor Electro” para a Feira da Serra 2012. --------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 10.100,00 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 Contratos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO NA ÁREA DA 

CIDADANIA UNIVERSAL – ACESSIBILIDADES, DIRIGIDA À COMUNIDADE ESCOLAR NO 

ÂMBITO DA CANDIDATURA AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE 

BOAS PRÁTICAS:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, 

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

 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Formação na Área da 

Cidadania Universal – Acessibilidades, Dirigida à Comunidade Escolar no Âmbito da 

Candidatura Ações de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas 

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

 ---------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei 

n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, adiante designado OE 2012, no artigo 26.º “contratos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Formação na Área 

da Cidadania Universal – Acessibilidades, Dirigida à Comunidade Escolar no Âmbito da 

Candidatura Ações de Investigação, Sensibilização e Promoção de Boas Práticas. ----------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.800,00 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 Simplificado”. 

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

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - “OS UNIDOS DA ESTRADA” MOTO CLUBE SÃO BRÁS DE 

ALPORTEL:- Presente um requerimento do Moto Clube de São Brás de Alportel “Os Unidos 

da Estrada”, com sede na Rua Aníbal Rosa da Silva, n.º 2, nesta Vila, a solicitar a atribuição 

de subsídio no valor de 3.000,00€ para apoio às atividades a realizar nas comemorações do 

20.º Aniversário desta associação. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no 

valor de € 3.000,00 (três mil euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. O 

pagamento deverá ser efetuado no prazo de 60 dias. ---------------------------------------------------- 

 -------- CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA A POPULAÇÃO SÉNIOR: A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta: --------------------------------- 

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

 -------- “Constituição de grupo de trabalho da população Sénior ------------------------------------- 

 -------- Considerando que o ano de 2012 foi constituído, pela União Europeia, como Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, uma temática que 

configura um desígnio da maior importância na atualidade, dado o elevado nível de 

envelhecimento registado na sociedade europeia em geral, e portuguesa em particular; ------- 

 -------- Considerando os três eixos operacionais adotados em Portugal, no âmbito deste Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre as Gerações, nomeadamente: ----- 

 -------- A) Emprego – Trabalho e Aprendizagem ao Longo da Vida; ------------------------------------ 

 -------- B) Participação na Sociedade – Solidariedade e Diálogo Intergeracional; Voluntariado 

e Participação Cívica; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- C) Vida Autónoma – Saúde, Bem-Estar e Condições de Vida. ---------------------------------- 

 -------- Considerando o desafio lançado pelo Centro Distrital de Faro do Instituto da 

Segurança Social, I.P., em sede de reunião de Conselho Local de Ação Social (CLAS), realizada 

no passado dia 4 de maio do corrente ano de 2012, no sentido de integrar a Rede Social de 

São Brás de Alportel no grupo de redes sociais do país que apresentam atividades alusivas a 

este Ano Europeu; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nos últimos anos, na área 

do município de São Brás de Alportel, pelas diversas entidades com intervenção junto da 
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população sénior, constituindo desde há muito esta faixa de população uma prioridade de 

ação; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando ainda o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, na área do 

município, na área da intergeracionalidade, um objetivo vital na construção de uma 

comunidade mais solidária e inclusivo; ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- E dando continuidade às boas práticas de parceria e trabalho em rede, que vêm 

sendo preconizadas em São Brás de Alportel, em torno da implementação e desenvolvimento 

das políticas sociais, a Câmara Municipal entendeu por bem constituir um Grupo de 

Trabalho para a População Sénior, constituído por um conjunto de entidades com 

intervenção junto desta população. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, e após convite lançado às diversas entidades, o Grupo de Trabalho foi 

constituído no passado dia 28 de maio de 2012, com a seguinte constituição e objetivos, 

descritos abaixo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em conjunto, o Grupo de Trabalho encontra-se a elaborar um plano de ações a 

desenvolver ao longo do ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ENTIDADES CONSTITUINTES E SEUS REPRESENTANTES NO GRUPO DE TRABALHO DA POPULAÇÃO 

SÉNIOR DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Câmara Municipal de São Brás de Alportel: ---------------------------------------------------- 

 -------- Marlene Guerreiro, Vereadora / José Serrano, técnico de serviço social / Ana Rita, 

psicóloga, coordenadora do Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso ----------------------------- 

 -------- > ACES Central - Centro de Saúde de São Brás ---------------------------------------------------- 

 -------- António Leitão Pires, médico de família ------------------------------------------------------------- 

 -------- > Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de São Brás de Alportel -------------- 

 -------- Luís Guerreiro, comandante / Telmo Gomes, alferes  -------------------------------------------- 

 -------- > Junta de Freguesia de São Brás de Alportel ----------------------------------------------------- 

 -------- David Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia / Ircília Pereira, técnica de 

intervenção social e comunitária ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- > Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel ----------------------------------------- 

 -------- Cidália Nunes, diretora técnica ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- > Centro Distrital de Faro do Instituto de Segurança Social, IP. ------------------------------ 

 -------- Cármen Roque, técnica de serviço social / Maria João Anjos, técnica de serviço social -- 

 -------- OBJETIVOS (GERAIS): ----------------------------------------------------------------------------------------- 



     

 

Reunião de 2012/06/19  Página 25 

 -------- 1. Promover o envelhecimento ativo para uma sociedade de todas as idades, nos 

domínios do emprego, da participação na sociedade e da autonomia; ------------------------------- 

 -------- 2. Promover a reflexão e a criação de soluções para os problemas derivados do 

crescente envelhecimento da população no nosso concelho; -------------------------------------------- 

 -------- 3. Estimular a coligação de diversas entidades que trabalham na área do 

envelhecimento e/ou intergeracionalidade; ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Fomentar projetos, atividades e ações, ao encontro das necessidades dos mais 

idosos, que estimulem a sua plena integração na comunidade e a vivência da 

intergeracionalidade.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter para 

conhecimento do Centro Distrital de Faro – Instituto de Segurança Social, IP.---------------------- 

 -------- VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE CARLOS MANUEL CANTAS LOPES:- O 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, em nome de todo o executivo da Câmara 

Municipal apresentou o seguinte voto de pesar: ----------------------------------------------------------- 

 -------- Voto de Pesar: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------- “PELO FALECIMENTO DE CARLOS MANUEL CANTAS LOPES ---------------------------- 

 -------- Quis o destino que a foice da morte colhesse a vida de Carlos Manuel Cantas Lopes, 

no mês de junho e que este eterno enamorado do Verbo e da Palavra fosse a enterrar a 10 de 

junho, a data do falecimento do Grande Poeta Luís Vaz de Camões, a quem Portugal dedica o 

seu dia nacional, justamente a 10 de junho. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste momento de profundo pesar, perdendo São Brás de Alportel mais um seu 

ilustre filho, pretende a Câmara Municipal prestar a Carlos Manuel Cantas Lopes, um justo 

reconhecimento:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pelo seu exemplo de cidadania e participação na vida da comunidade; autodidata nas 

letras, humilde e trabalhador, colaborador dedicado do jornalismo local; --------------------------- 

 -------- Por toda a sua dedicação e empenho na defesa das tradições culturais das gentes da 

sua terra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pelo amor que sempre dedicou ao conhecimento da história de São Brás de Alportel e 

dos são-brasenses, deixando à sua memória um vasto legado de textos de enorme riqueza e 

inclusivamente o interessante livro “Cantando a minha terra”, que mereceu a colaboração do 

município; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Pela sua pena inspirada e talentosa, com que escreveu poesia tanta, que merece ter 
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memória e ficar na história, para as gerações vindouras. ------------------------------------------------ 

 -------- Pela sua Vida e Personalidade, distinta e nobre, no momento do seu falecimento, a 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel presta reconhecida Homenagem a Carlos 

Manuel Cantas Lopes.” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o voto de pesar e dar 

conhecimento do mesmo à família. --------------------------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÃO - PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DO ESPECTÁCULO – “BAILES 

MOVIMENTA-TE”:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Na sequência da informação de 29/05/2012, em que por via da desistência da 

entidade Associação Grémio das Músicas deixou de ser expectável o normal desenvolvimento 

do Procedimento de Aquisição do Espetáculo “Bailes Movimenta-te” e sobre a qual o órgão 

executivo deliberou na sua reunião de 05/06/2012, a anulação do procedimento e dar 

conhecimento às restantes entidades parcerias do projeto. --------------------------------------------- 

 -------- O Município de Olhão pronunciou-se sobre a referida anulação do procedimento, 

invocando que não se tratava de anulação do procedimento, mas de facto conducente à 

caducidade da adjudicação, motivado pela não apresentação dos documentos de habilitação 

por parte da entidade supra referida, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do 

Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Sendo assim, propõe-se que seja anulada a deliberação de 05/06/2012 e que seja 

deliberado o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Notificar a Associação Grémio das Musicas sobre que tal facto ocorreu devendo-lhe 

ser concedido um prazo de 3 dias para se pronunciar por escrito ao abrigo do direito de 

audiência prévia nos termos do n.º 2 do artigo 86.º do C.C.P. ------------------------------------------- 

 -------- - Caso o mesmo não responda ou os factos que venha a alegar lhe sejam imputados, 

considerar desde já caducada a adjudicação do concurso de Procedimento de Aquisição do 

Espetáculo “Bailes Movimenta-te” nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Código 

dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade: ------------------------------------------------ 
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 -------- 1.º Anular a deliberação tomada em 05/06/2012; ----------------------------------------------- 

 -------- 2.º Concordar com a presente informação, devendo proceder-se em conformidade. --- 

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

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

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

renda respeitante ao mês em curso. -------------------------------------------------------------------------- 

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

quarenta e um do Código Civil à renda em atraso. --------------------------------------------------------- 

 -------- PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do art. 91º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, foram 

apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 5 a 18 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 de 2062 a 

2131, de 2148 a 2256, de 2271 a 2276 e 2286 no valor de € 91.513,43; ------------------------------ 

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

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

de 2269 a 2270, de 2277 a 2279, no valor de € 15.105,60; ---------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números de 2055 a 2056, 

de 2058 a 2061, de 2132 a 2147, de 2257 a 2268, de 2283 a 2285, de 2287 a 2288, no valor 

de € 56.209,89. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2012/06/19  Página 30 

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

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

para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redacção 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  
 


