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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 14/2012 

 

da reunião ordinária de 03 de julho 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. João Carlos Mendonça D’ Aragão e Moura.  

 

 

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 125, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.568.241,14 dos 

quais € 1.563.601,29 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

€ 1.759,33 em numerário e € 1.880,52 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 



     

 

Reunião de 2012/07/03  Página 4 

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

 --------  – Assembleia Municipal – Atualização da taxa de recursos hídricos- TRH; ----------------- 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia - Projeto da Circular Norte 3.ª fase; ------ 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia - Prestação de serviços de contratação 

de uma plataforma eletrónica; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia de Compromisso Plurianual – Condução 

e manutenção multitécnica quotidiana ordinária dos equipamentos eletromecânicos e 

sistema de tratamento de água das piscinas municipais cobertas; ------------------------------------ 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia de Compromisso Plurianual – 

Licenciamento de Microsoft School Agreement; ----------------------------------------------------------- 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia de Compromisso Plurianual – 

Manutenção de software e licenças para o sistema de gestão de recintos desportivos – 

Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais Cobertas; ------------------------------------------------------- 

 --------  – Assembleia Municipal – Autorização Prévia de Compromisso Plurianual – Sistema 

de Gestão de Assiduidade; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Assembleia Municipal – 2.ª Revisão ao Orçamento para 2012; ---------------------------- 

 --------  – Notificação de prazo para pagamento de renda em atraso; -------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Manutenção de Software e Licenças para o Sistema de Gestão 

de Recintos Desportivos, Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais Cobertas; ---------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Licenciamento Microsoft School Agreement para 50 

Equipamentos/Produtos para um período de subscrição de 3 anos; ---------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Contratação de uma Plataforma 

Eletrónica; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Senhor Presidente deu as boas vindas ao Dr. João Moura pelo regresso às funções 

de Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 5ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Presidente da Câmara, 

relativa à quinta alteração orçamental para dois mil e doze, que a seguir se transcreve: -------- 

 ------------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 5/2012 ------------------------------------- 

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

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

 --------  - Despesas com transferências correntes na Administração Autárquica; ------------------- 

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

 --------  - Despesas com pessoal e aquisição de bens no Departamento Técnico Municipal; ----- 

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

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

correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Investimento com aquisição de equipamentos de transporte – reparação de 

viaturas, equipamento básico e materiais para obras de captação e distribuição de água no 

Departamento Técnico Municipal; ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Investimento em aquisição de terreno na Divisão de Educação Sócio Cultural e Apoio 

ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. ------------------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de oitenta e oito mil, cento e trinta euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ---------- 

 -------- Considerando que se torna urgente e de inadiável necessidade o reforço de tais 

verbas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

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

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

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com a abstenção do Vereador Dr. João 

Moura, aprovar a presente proposta de alteração ao orçamento e correspondentes 

alterações às Grandes Opções do Plano para dois mil e doze. Remeta-se cópia à Secção de 

Contabilidade para implementação. --------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- ALTERAÇÃO DO VALOR DA RENDA - BAIRRO SOCIAL N.º 65:- Presente a proposta da 

Vereadora Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ----------------------------------------- 

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

 -------- “Alteração ao Valor de Renda – Bairro Social n.º 65 -------------------------------------------- 

 -------- Considerando a solicitação apresentada pela arrendatária de habitação social 

municipal, sita em Bairro Social de São Brás de Alportel, com o n.º 65, Fernanda Coelho, no 

sentido de lhe ser concedida uma revisão da sua renda mensal, atendendo ao facto de estar 

a viver uma situação economicamente muito frágil, desde o desaparecimento do seu marido, 

há cerca de um ano, o que veio alterar fortemente a sua situação económico-social, ao nível 

dos rendimentos do agregado familiar, a qual mereceu devida análise por parte dos Serviços 

de Ação Social e Habitação; ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando a drástica alteração de rendimentos registada neste agregado familiar, 

uma vez que a D. Fernanda Coelho deixou de ter quaisquer rendimentos, desde o 

desaparecimento do seu marido, uma vez que esta não possui qualquer salário ou 

rendimento, sendo a única fonte de receitas anterior a pensão do marido, a qual ficou 

suspensa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que as poucas poupanças que a D. Fernanda detinha foram gastas com 

o trabalho de busca desenvolvido pela equipa cinotécnica que se deslocou a São Brás de 

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

 -------- Propõe-se, com base no parecer social emitido pelo técnico superior de serviço 

social, José Serrano, alterar a renda mensal atribuída ao fogo do Bairro Social, n.º 65, do 

valor atual de 32,36 euros para 7,50€, em virtude da alteração de rendimentos verificada 

no agregado familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A situação será alvo de posterior análise, aquando da revisão anual do valor das 

rendas, momento em que será verificado o ponto de situação.” ------------------------------------- 

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

efeitos a 01 de agosto de 2012.--------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- TRANSMISSÃO DE TITULAR DE RENDA NO BAIRRO SOCIAL:- Presente a proposta da 

Vereadora Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ----------------------------------------- 

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

 -------- “Transmissão da Posição de Arrendatário Por Morte ------------------------------------------ 

 -------- Considerando que por morte do seu cônjuge, Lúcio Percheiro Fialho, com quem vivia, 
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ocorrida no passado dia 6 de maio de 2012, Maria Paula Lourenço Merino Fialho, solicitou a 

esta Câmara Municipal, a transmissão da posição de arrendatário, relativamente à 

habitação social municipal onde reside, em Bairro Social, n.º 94, a qual é objeto de um 

contrato de arrendamento celebrado em 24 de dezembro de 1986;----------------------------------- 

 -------- Considerando a situação económico-social deste agregado familiar, atestada pela 

informação social, prestada pelo técnico de serviço social Dr. José Serrano, que junto se 

anexa, sendo composto pela viúva, de 77 anos, pensionista, com graves problemas de saúde, 

nomeadamente ao nível do coração; sua filha desempregada e uma neta, de 15 anos, 

estudante; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando ainda a informação jurídica prestada em 28 de junho do corrente ano, 

pela técnica superior do Gabinete Jurídico Municipal, Dr.ª Lisa Cardoso, que junto se anexa, e 

atendendo a que a munícipe apresenta graves carências económicas sociais e uma situação 

de saúde debilitada, proponho a transmissão da posição de arrendatário em seu favor, 

juntando-se ao referido contrato adenda justificativa da alteração. -------------------------------- 

 -------- Posteriormente, se procederá a reavaliação da respetiva renda, aquando da 

atualização anual.” ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC.º N.º 18/2012, DE MANUEL DE SOUSA ANÍBAL – ALCARIA/TESOUREIRO – 

LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 18/2012 em que Manuel de Sousa Aníbal, residente na Estrada da 

Penha, n.º 127 – 4.º andar Esq., na cidade de Faro, solicita a legalização de obras de 

ampliação de um prédio de que é proprietário no sítio da Alcaria/Tesoureiro, neste 

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

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

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

remeter o presente processo ao Setor de Contra Ordenações, nos termos da informação 

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

conhecimento ao requerente. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Legalização de Obras de 

Ampliação, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: --------------- 

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

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

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

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

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

localiza-se em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Inserido em Espaço Urbano Estruturante II; ---------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se em Alcaria e Tesoureiro, é composto por 

prédio urbano – composto de 4 compartimentos, uma dependência e quintal, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3386/19880921 e inscrito sob o artigo n.º 1780. --- 

 -------- 2 - O requerente ampliou o 1.º andar criando uma zona de arrumos e uma sala de 

jogos com uma área de 57,00m2. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento área da construção de 

57,00m2, totalizando uma área de 227,70m2. Contudo a referida situação não contraria os 

dispostos legais definidos pelo ponto n.º 2 do artigo 43.º, do Regulamento do Plano Diretor 

REQUERIMENTOS 
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Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 -------- 5 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara municipal de São 

Brás de Alportel (ampliação do 1.º andar), na propriedade do requerente. A prossecução do 

mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido através de um 

processo de contraordenação, alínea a) do ponto n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. ------- 

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

 -------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável à pretensão do 

requerente. Com base no n.º 4 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

na redação do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, aguardando-se 6 meses para 

apresentação de projeto de especialidades. Uma vez que se trata de uma legalização alerta-

se para o ponto n.º 5 supra referido remetendo o assunto à consideração superior.”------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – CENTRO DE JARDINAGEM, CALÇADA:- Presente um 

requerimento de Nélia Cristina Pires Guerreiro, residente no sítio da Calçada, neste 

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

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

centro de jardinagem na Calçada, neste município. ------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo ao parecer da CCDR Algarve e à informação técnica, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à localização, não existem 

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um centro de jardinagem, no 

local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. ---------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DA “MINI FESTA DO MARISCO” EM RECINTO IMPROVISADO 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 da “Mini Festa do Marisco” num recinto improvisado localizado no 

sítio do Peral, nos dias 7 e 8 de julho, das 20 horas às 3 horas em cada um dos dias. ------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do 

divertimento público no local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído 



     

 

Reunião de 2012/07/03  Página 13 

para os horários e dias solicitados, nos termos da informação técnica de 29 de junho de 

2012, da qual deve ser dado conhecimento à associação requerente. -------------------------------- 

 -------- PROVA DESPORTIVA – ASSOCIAÇÃO JOVEM SAMBRASENSE:- Presente o ofício de 12 

de junho de 2012, remetido pela Associação Jovem Sambrasense, com sede na Rua Aníbal 

Rosa da Silva, n.º 4, nesta Vila, a solicitar licença para realizar uma prova de ciclo-desporto, 

no próximo dia 22 de julho, entre as 9 e as 13 horas. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

 

REQUERIMENTOS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- CCDR ALGARVE – COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL DE S.º BRÁS DE ALPORTEL – EXPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AL-PORTEL:- Presente 

o ofício de 25 de junho de 2012, enviado pela CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Algarve, a remeter cópia do ofício enviado à Associação AL-

PORTEL, na sequência da exposição apresentada por aquela associação à CCDR Algarve no 

âmbito da Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal de S. Brás de Alportel.  

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SANITÁRIOS 

PARA A FEIRA DA SERRA 2012 (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte 

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

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

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

a Feira da Serra 2012 (Procedimento Ajuste Direto). ----------------------------------------------------- 

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

n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de 

serviços sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6.º 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 nº 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 6.º do 

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

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

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

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

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

valor base do procedimento de € 2.200,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

os artigos 128.º a 129.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto Simplificado”. - 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 se aplica, uma vez que o 

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCO PARA A 

FEIRA DA SERRA 2012 (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação 

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

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

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

Feira da Serra 2012 (Procedimento Ajuste Direto). ------------------------------------------------------- 

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

n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de 

serviços sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 6º sob 

epígrafe “contratos de prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se 

venham a celebrar ou renovar a partir de 1 de janeiro de 2012, celebrados com as entidades 

a que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

remunerações - LVCR) carecem de parecer prévio da Câmara Municipal. ---------------------------- 

 -------- Os contratos (em sentido amplo, incluindo requisições) de aquisição de serviços 

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (número 10 do artigo 6.º do 

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

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

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

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

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 
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valor base do procedimento de € 4.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE 

S.º BRÁS DE ALPORTEL – PROGRAMA RAMPA:- Presente a seguinte informação prestada 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Elaboração de Plano Municipal de Soluções 

Integradas de Acessibilidade no Âmbito da Candidatura Ações de Investigação, 

Sensibilização e Promoção de Boas Práticas (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 
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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: Elaboração de Plano Municipal de Soluções 

Integradas de Acessibilidade no Âmbito da Candidatura Ações de Investigação, Sensibilização 

e Promoção de Boas Práticas, sendo este procedimento até ao dia 31 de dezembro de 2012. - 

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

valor base do procedimento de € 18.000,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor. -------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- À consideração Superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

AQUISIÇÃO DO ESPETÁCULO “BAILES MOVIMENTA-TE” Presente a seguinte informação 

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

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

 -------- “Decorrido o prazo concedido à entidade Associação Grémio das Musicas, ao abrigo 

do direito de audiência prévia, nos termos do n.º 2 do artigo 86.º do Código dos Contratos 

Públicos, sobre a caducidade da adjudicação do concurso de Prestação de Serviços de 

Produção do Espetáculo “Bailes Movimenta-te”, não tendo a mesma apresentado qualquer 

esclarecimento dentro do prazo definido para o efeito. -------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo assim, nos termos da deliberação de Câmara Municipal datada de 19/06/2012, 

uma vez que, a entidade não respondeu aos factos, deverá ser considerada caducada a 

adjudicação do concurso de Prestação de Serviços de Produção do Espetáculo “Bailes 

Movimenta-te” à entidade Associação Grémio das Músicas. -------------------------------------------- 

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

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

 -------- Neste momento, saiu da sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins, por fazer 

parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a seguir. -----------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE S.º BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação n.º 263/2012, de 30 de 

maio último, remetido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S.º Brás 

de Alportel a solicitar apoio financeiro para realização de obras no quartel, tendo em vista a 

manutenção das condições operacionais. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de 

€ 15.000,00 (quinze mil euros), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- Reentrou na sala de reuniões o Vereador Eng.º Acácio Martins, para participar nos 

restantes assuntos agendados para a presente reunião. ------------------------------------------------- 

 -------- CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 

E JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL – CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO NO 

ÂMBITO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro apresentou o protocolo a celebrar com o Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel 

com o objetivo de assegurar o funcionamento do Gabinete da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Parceria no desenvolvimento de atividades no seio da Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens em Risco -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, Pessoa Coletiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente António 

Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, ---------------------------- 

 -------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 
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MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho, n.º 1, pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção 

Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE,------------ 

 -------- É celebrado o presente PROTOCOLO, que se regerá pelas seguintes cláusulas:------------ 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA I ----------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O presente protocolo tem por objetivo estabelecer uma parceria que visa a 

ampliação das atividades dirigidas às crianças, jovens e famílias da comunidade, no âmbito 

do programa de atividades a desenvolver pela CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens em Risco – instalada no município de S. Brás de Alportel em 7 de Dezembro de 2011. -- 

 -------- 2 - O presente protocolo visa contribuir para o desenvolvimento do projeto nacional 

“Tecer a Prevenção”, iniciativa da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, no 

concelho de São Brás de Alportel, o qual integrará a elaboração de um diagnóstico e criação 

e concretização de um plano municipal de proteção das crianças e jovens. ------------------------- 

 -------- 3 – Esta Comissão tem como principais objetivos promover os direitos da criança e do 

jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, 

formação, educação ou desenvolvimento integral. -------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA II ---------------------------------------------------------- 

 -------- 1 – O segundo outorgante compromete-se a contratar um técnico licenciado na área 

social que assegure a realização das atividades junto das crianças, jovens e famílias, 

mencionadas nos artigos 1 e 2 da cláusula 1, nomeadamente o desenvolvimento, no 

concelho, do projeto nacional “Tecer a Prevenção”, convite lançado pela Comissão Nacional 

de Proteção de Crianças e Jovens. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 – A comparticipação financeira a transferir pelo primeiro outorgante ao segundo, 

para contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades supra 

referidas, no período de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de € 

11.000,00 (onze mil euros); -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 – O pagamento deverá será feito em três tranches, nos montantes solicitados pelo 

Segundo Outorgante, até às seguintes datas 15 de agosto, 31 de outubro e 31 de dezembro 

de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA III --------------------------------------------------------- 

 -------- A atividade a desenvolver pelo segundo outorgante incluirá obrigatoriamente: ---------- 

 -------- a) A realização de ações de formação, na área da proteção das crianças e jovens, 
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junto de toda a comunidade educativa do concelho; ------------------------------------------------------ 

 -------- b) A realização de ações de sensibilização e informação e outras atividades dirigidas a 

públicos-alvo, definidos oportunamente pelo primeiro outorgante; ----------------------------------- 

 -------- c) A realização de fórum comunitário, no âmbito da elaboração da Carta Social, sobre 

a temática da proteção das crianças e jovens; -------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Elaboração de proposta-base para o plano municipal de proteção de crianças e 

jovens.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA IV --------------------------------------------------------- 

 -------- O segundo outorgante obriga-se a prestar todas as informações solicitadas pelo 

primeiro outorgante, no sentido de lhe ser permitido acompanhar o desenvolvimento das 

atividades; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA V ---------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e cessará no dia 31 de 

dezembro de 2012, podendo ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, mediante 

comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, sem 

necessidade de fundamentação; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- S. Brás de Alportel, __ de julho de 2012 ------------------------------------------------------------- 

 -------- Na qualidade em que outorgam, os outorgantes declaram aceitar as cláusulas acima 

descritas.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração 

e dar poderes ao senhor presidente para o assinar. ------------------------------------------------------- 

 -------- COLABORAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DA CANTINA SOCIAL:- Presente a informação 

da Vereadora Dr.ª Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve:-------------------------------------- 

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

 -------- “PARCERIA NA IMPLEMENTAÇÃO DA CANTINA SOCIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL -------------  

 --------- Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Santa casa da Misericórdia, Paróquia de São 

Brás, Rede de Voluntariado “São Brás Solidário” e Exército de Salvação encontram-se a 

trabalhar em parceria, de modo a constituir-se, progressivamente com uma verdadeira 

PLATAFORMA CONCELHIA DE AJUDA ALIMENTAR, da maior relevância para dar resposta às crescentes 

necessidades sentidas pela população, vítima da crise que se vai agudizando com crescentes 

níveis de desemprego e consequente agravamento das situações de pobreza e exclusão 

social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Neste sentido, e dando continuidade às boas práticas ao nível do trabalho em rede, e 

em parceria, nomeadamente através do funcionamento do informal Grupo Social de São 

Brás de Alportel, que vem sendo desenvolvido no concelho, a Câmara Municipal, a Junta de 

Freguesia e a Rede de Voluntariado “São Brás Solidário” encontram-se a colaborar com a 

Santa Casa da Misericórdia de São Brás na implementação da Cantina Social de São Brás 

de Alportel, a primeira a ser implementada na região algarvia, tratando-se de um projeto 

resultante de uma medida lançada recentemente pelo Governo, no âmbito do Programa 

Nacional de Ajuda Alimentar, que visou criar em todo os país Cantinas Sociais, inicialmente 

para um período de 3 meses que deverá estender-se por um período mais largo, tendo em 

consideração a situação fragilidade da sociedade.--------------------------------------------------------- 

 -------- Esta nova resposta social veio complementar as respostas já existentes no concelho, 

ao nível de ajuda alimentar, nomeadamente as respostas de Refeitório Social e de 

distribuição de alimentos no âmbito do Programa de Ajuda Comunitária (pela Santa Casa da 

Misericórdia), a distribuição de alimentos pela Paróquia de São Brás, a distribuição de sopa 

pelo Exército de Salvação e, mais recentemente, a resposta organizada e regular de 

distribuição de cabazes de alimentos pela LOJA SOCIAL, projeto desenvolvido, em parceria, 

pela Câmara Municipal e pela Rede de Voluntariado “São Brás Solidário”. -------------------------- 

 -------- A Cantina Social de São Brás de Alportel encontra-se a funcionar desde o passado 

dia 18 de junho, em resultado de um protocolo firmado ente o Instituto de Segurança 

Social IP e a Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel, a 1 de junho do corrente 

ano. Neste momento, a Cantina Social fornece diariamente mais de 2 dezenas de refeições, 

podendo vir a atingir um máximo de 65 refeições diárias. --------------------------------------------- 

 -------- Esta resposta resulta de um programa lançado recentemente pelo Governo Português 

- PROGRAMA DE EMERGÊNCIA ALIMENTAR (PEA), para dar resposta à situação social especialmente 

preocupante que afeta um grande número de agregados familiares portugueses neste 

contexto de profunda crise económica. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Este programa enquadra-se no Programa de Emergência Social e resulta do 

Protocolo de Cooperação recentemente assinado entre o Estado e as entidades 

representativas do sector social (CNIS, União das Misericórdias e União das Mutualidades), 

de modo a reforçar a preocupação da intervenção nas situações mais vulneráveis e 

fortalecida a lógica de proximidade.--------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim, tendo em vista a maximização dos recursos já existentes, foi criado um 



     

 

Reunião de 2012/07/03  Página 23 

Programa de Emergência Alimentar, o qual se insere numa Rede Solidária de Cantinas 

Sociais, que permite assegurar às famílias que mais necessitam o acesso a refeições diárias 

gratuitas no sentido de garantir a todas as pessoas uma segunda refeição. ------------------------ 

 -------- Consideradas algumas particularidades que atingem os novos pobres e para 

acautelar alguma privacidade, em regra, a disponibilização das refeições será para consumo 

no domicílio das pessoas; sendo que a permanência e uso de refeições na Instituição apenas 

ocorrerão, excecionalmente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Apesar da seleção das pessoas para disponibilização de refeições ser realizada pelas 

Instituições, devem ser atendidos, preferencialmente, os idosos com baixos rendimentos, as 

famílias expostas ao fenómeno do desemprego ou com filhos a cargo e as pessoas com 

deficiência ou com dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. -------------------------------- 

 -------- No âmbito deste programa, devem ser ainda consideradas situações já atendíveis 

para apoio social (desde que o apoio atribuído não seja no âmbito alimentar), situações 

recentes de desemprego múltiplo e com despesas fixas com filhos, famílias com baixos 

salários ou com doenças crónicas e encargos habitacionais fixos e famílias monoparentais ou 

situações de emergência temporária. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Não podem, porém, beneficiar do Programa, as pessoas utentes da Instituição, que, 

nessa qualidade, beneficiam de alimentação por via de frequência da resposta social em que 

se encontram inscritos e pessoas já apoiadas por qualquer estrutura/serviço/resposta social 

que preste apoio direto ao nível da alimentação (tais como banco alimentar, cantina social, 

distribuição direta de alimentos a sem-abrigo, entre outras). ------------------------------------------- 

 -------- Neste âmbito, as refeições devem destinadas a idosos com baixos rendimentos, 

famílias atingidas pelo desemprego e famílias com filhos a cargo. ------------------------------------ 

 -------- Em São Brás de Alportel, e fruto de um bom trabalho de parceria desenvolvido no 

território do município, foi possível, congregar esforços e informação, de modo a 

encaminhar para esta nova resposta social os agregados familiares mais carenciados deste 

tipo de ajuda.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2012:- Presente o 

ofício n.º 19, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 2 de julho 

corrente, informando que foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 29 de junho, a 2.ª Revisão ao Orçamento para 2012. ------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2012/07/03  Página 24 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – ATUALIZAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS:- 

Presente o ofício n.º 18, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 2 

de julho corrente, informando que foi aprovada, por maioria, em sessão ordinária realizada 

no passado dia 29 de junho, a proposta de atualização da taxa de recursos hídricos. ------------ 

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

TRH do saneamento com efeitos a 1 de agosto de 2012. ------------------------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – PROJETO DA CIRCULAR NORTE 

3ª FASE:- Presente o ofício n.º 20, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel no dia 2 de julho corrente, informando que foi deliberado, por unanimidade, em 

sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, emitir parecer favorável ao pedido de 

autorização prévia para assunção do compromisso plurianual relativo ao Projeto da Circular 

Norte – 3ª fase. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter ao 

Departamento Técnico Municipal para proceder em conformidade. ---------------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONTRATAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELETRÓNICA:- Presente o ofício n.º 21, remetido 

pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 2 de julho corrente, informando 

que foi deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 29 de 

junho, emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia para assunção do 

compromisso plurianual relativo à Prestação de serviços de contratação de uma plataforma 

eletrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, remeter ao Setor de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks para proceder em conformidade. ---------------------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – SISTEMA DE GESTÃO DE 

ASSIDUIDADE:- Presente o ofício n.º 22, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel no dia 2 de julho corrente, informando que foi deliberado, por unanimidade, em 

sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, emitir parecer favorável ao pedido de 

autorização prévia para assunção do compromisso plurianual relativo ao Sistema de Gestão 

de Assiduidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter ao 

Setor de Aprovisionamento e Gestão de Stocks para proceder em conformidade. ---------------- 
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E 

LICENÇAS PARA O SISTEMA DE GESTÂO DE RECINTOS DESPORTIVOS – PAVILHÃO 

MUNICIPAL E PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS:- Presente o ofício n.º 23, remetido pela 

Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 2 de julho corrente, informando que foi 

deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, 

emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia para assunção do compromisso 

plurianual relativo à Manutenção de Software e licenças para o sistema de gestão de 

recintos desportivos – Pavilhão Municipal e Piscinas Municipais Cobertas. ------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter ao 

Setor de Aprovisionamento e Gestão de Stocks para proceder em conformidade. ---------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA – LICENCIAMENTO DE 

MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT:- Presente o ofício n.º 24, remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel no dia 2 de julho corrente, informando que foi deliberado, 

por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, emitir parecer 

favorável ao pedido de autorização prévia para assunção do compromisso plurianual relativo 

ao Licenciamento de Microsoft School Agreement. ------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter ao 

Setor de Aprovisionamento e Gestão de Stocks para proceder em conformidade. ---------------- 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSO PLURIANUAL 

– CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO QUOTIDIANA ORDINÁRIA DOS EQUIPAMENTOS 

ELETROMECÂNICOS E SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS 

COBERTAS:- Presente o ofício n.º 25, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel no dia 2 de julho corrente, informando que foi deliberado, por unanimidade, em 

sessão ordinária realizada no passado dia 29 de junho, emitir parecer favorável ao pedido de 

autorização prévia para assunção do compromisso plurianual relativo à Condução e 

Manutenção Quotidiana Ordinária dos Equipamentos Eletromecânicos e Sistema de 

Tratamento de Água das Piscinas Cobertas. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter ao Setor de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks para proceder em conformidade. ---------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E LICENÇAS PARA O SISTEMA 

DE GESTÃO DE RECINTOS DESPORTIVOS, PAVILHÃO MUNICIPAL E PISCINAS MUNICIPAIS 

COBERTAS (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada 
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pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém. --------------------------------------- 

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Manutenção de Software e Licenças para o Sistema 

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

(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: Manutenção de Software e Licenças para o 

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

Cobertas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 3.600,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo para 

cabimentar no ano de 2012 o valor de € 600,00 + IVA, (considerando 4 meses), no ano de 

2013 o valor de € 1.800,00 + IVA e no ano de 2014 o valor de € 1.200,00 + IVA. ------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 
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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 se aplica.--------------------- 

 -------- f) Autorização Prévia: No dia 05/06/2012 a Câmara Municipal, deliberou por 

unanimidade solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção do 

compromisso plurianual relativo abertura de um procedimento para a Manutenção de 

Software e Licenças para o Sistema de Gestão de Recintos Desportivos, Pavilhão Municipal e 

Piscinas Municipais Cobertas. Sendo deliberado por unanimidade, pela Assembleia Municipal 

no dia 29/06/2012, emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia supra referido. - 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – LICENCIAMENTO MICROSOFT SCHOOL AGREEMENT PARA 50 

EQUIPAMENTOS/PRODUTOS PARA UM PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO DE 3 ANOS 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Licenciamento Microsoft School Agreement para 50 

Equipamentos/Produtos para um período de subscrição de 3 anos (Procedimento Ajuste 

Direto). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No seguimento da publicação do novo orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 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: Licenciamento Microsoft School Agreement 
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para 50 Equipamentos/Produtos para um período de subscrição de 3 anos. ------------------------ 

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

valor base do procedimento 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. ------------------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- f) Autorização Prévia: No dia 05/06/2012 a Câmara Municipal, deliberou por 

unanimidade solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção do 

compromisso plurianual relativo abertura de um procedimento para a Licenciamento 

Microsoft School Agreement para 50 Equipamentos/Produtos para um período de subscrição 

de 3 anos. Sendo deliberado por unanimidade, pela Assembleia Municipal no dia 

29/06/2012, emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia supra referida. ---------- 

 -------- 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 CONTRATAÇÃO DE UMA 

PLATAFORMA ELETRÓNICA (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presentes as seguintes 

informações prestadas pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e Armazém, 

relativas à prestação de serviços em epígrafe, sendo a primeira referente à redução do preço 

base do procedimento, a qual mereceu o parecer positivo do Diretor do Departamento 

Técnico Municipal e da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial. ------------------------------------ 
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 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- “No dia 22/05/2012 a Câmara Municipal, deliberou por unanimidade solicitar 

autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção do compromisso plurianual 

relativo abertura de um procedimento para a Prestação de Serviços de Contratação de uma 

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

acrescer o IVA à taxa legal em vigor. Sendo deliberado por unanimidade, pela Assembleia 

Municipal no dia 29/06/2012, emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia supra 

referido.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O preço base referido anteriormente foi obtido de acordo com o valor que foi 

adjudicado no de 2008 (mantendo-se sempre o mesmo valor até ao presente ano), tendo 

sido aplicada a redução remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei n.º 55 – A/2010, de 31 

de Dezembro, ou seja: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Valor adjudicado no ano 2008: € 4.000,00 + IVA -------------------------------------------------- 

Valor  Taxa de redução 

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

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 

2.000,00 
3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 

4.165,00 

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

de 16% sobre o valor da remuneração total 

que exceda os € 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a Redução Remuneratória obtínhamos (valores a acrescer o IVA à taxa 

legal em vigor): -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- € 2.000,00 x 3,50% = € 70,00  -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- € 2.000,00 x 16% = € 320,00 --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- € 4.000,00 – (€ 70,00 + € 320,00) = € 3.610,00  --------------------------------------------------- 

 -------- Sendo assim obtínhamos um preço base do procedimento para um período de 3 anos 

de € 10.830,00 + IVA (€ 3.610,00 + IVA x 3 anos). ---------------------------------------------------------- 

 -------- No dia 02/07/2012, foi remetido para o Município de São Brás de Alportel os 

resultados obtidos do Acordo Quadro realizado pela Central de Compras da Comunidade 

Intermunicipal de Algarve – CC-AMAL, em relação Concurso Público Internacional 

N.º 02/2012, para Seleção de Fornecedores para a Celebração do Acordo Quadro de 
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Plataformas Eletrónicas de Contratação Pública, e no qual verificou-se que os valores obtidos 

foram reduzidos consideravelmente, em relação aos valores que normalmente se praticavam 

no mercado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Esta situação poderá provavelmente ser explicada devido à crise que estamos a 

atravessar, à atual conjuntura económica e financeira, a novas empresas que querem 

conquistar quotas de mercado e ao aumento da concorrência de empresas que prestam este 

tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Se utilizarmos, a título de referência, os valores obtidos no acordo quadro da AMAL 

(ver quadro anexo) e considerando o preço mais alto obtido do procedimento, que seria de 

€ 2.500,00 + IVA, obtínhamos um preço base do procedimento de € 7.500,00 + IVA 

(€ 2.500,00 + IVA x 3 anos). -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Sendo assim, solicitamos parecer sobre a redução do preço base do procedimento 

“Prestação de Serviços de Contratação de uma Plataforma Eletrónica” para € 7.500,00 + IVA.   

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Contratação de uma 

Plataforma Eletrónica (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 Contratação de uma 

Plataforma Eletrónica por um período de 3 anos. ---------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 7.500,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo para 
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cabimentar no ano de 2012 o valor de € 2.500,00 + IVA, no ano de 2013 o valor de € 2.500,00 

+ IVA e no ano de 2014 o valor de € 2.500,00 + IVA. ------------------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- f) Autorização Prévia: No dia 22/05/2012 a Câmara Municipal, deliberou por 

unanimidade solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção do 

compromisso plurianual relativo abertura de um procedimento para a Prestação de Serviços 

de Contratação de uma Plataforma Eletrónica, por um período de três anos. Sendo 

deliberado por unanimidade, pela Assembleia Municipal no dia 29/06/2012, emitir parecer 

favorável ao pedido de autorização prévia supra referida. ----------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- NOTIFICAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE RENDA EM ATRASO:- A Vereadora 

Dra. Marlene Guerreiro face à dívida acumulada relativamente à renda da habitação sita no 

Bairro Social n.º 10, apresentou ao executivo um ofício que pretende remeter à arrendatária 

da mesma, informando o valor total da dívida e a intenção da Câmara Municipal proceder 

judicialmente caso a mesma não seja liquidada. ----------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o conteúdo do ofício e 

notificar a arrendatária D. Silvina Correia. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 
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apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Senhor Presidente no período de 19 de junho a 2 de julho 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 2291 a 

2298, 2328 a 2453, 2467, 2480, 2484 a 2488 no valor de € 160.251,76; ----------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2289 a 2290, 

2299 a 2327, 2454 a 2466, 2468 a 2479, 2481, 2483, 2489 a 2493, no valor de € 473.166,16. - 
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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 18 horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


