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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 15/2012 

 

da reunião ordinária de 17 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 136, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.371.660,70 dos 

quais € 1.367.966,71 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

€ 2.693,99 em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. -------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 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: -------- 

 --------  – Acordo de Colaboração com o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas - 

Férias Aventura 2012; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Regras Básicas de Utilização do Espaço Internet; ---------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vice-Presidente Dr. Vítor Guerreiro, na qualidade de Presidente da Comissão 

Organizadora da Feira da Serra fez uma breve abordagem às novidades deste ano, 

destacando o SPA Serrano, o Desfile Equestre e o facto de ser um ECO Evento. Sublinhou 

também que o evento mantém como principais objetivos o desenvolvimento da economia 

local, a preservação das nossas tradições, bem como a promoção dos produtos regionais. 

Salientou ainda o esforço acrescido da autarquia para manter a qualidade do evento e 

simultaneamente reduzir o orçamento do mesmo. ------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- REGRAS BÁSICAS DE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO INTERNET:- A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro apresentou a proposta que abaixo se transcreve: -------------------------------------------- 

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

 -------- “As 10 Regras Básicas de Utilização do Espaço Internet [de acordo com as normas 

de funcionamento] ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1. A execução de consultas ou pesquisas para trabalhos é prioritária a todas as 

utilizações do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. As pessoas com necessidades especiais têm prioridade na utilização do espaço. 

 -------- 3. A utilização dos postos informáticos não deverá exceder os 30 minutos, sempre que 

existam indivíduos em lista de espera. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- No Espaço Internet, é expressamente obrigatório: ---------------------------------------------- 

 -------- 4. Manter o silêncio, de forma a respeitar o próximo e a não perturbar o normal 

funcionamento do espaço internet;  --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5.Desligar o som dos telemóveis. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. Acatar as ordens dos assistentes ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 7. Preservar os equipamentos.------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No Espaço Internet, É expressamente proibido: -------------------------------------------------- 

 -------- 8. A permanência de mais de 2 utentes, por cada posto informático ------------------------ 

 -------- 9. Comer, beber ou fumar ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 10. Utilizar a internet para fins ilícitos ou aceder a conteúdos obscenos -------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente documento. ----- 

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 6/2012, DE ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES COELHO – ALTERAÇÃO NO 

ARMAZÉM DO CENTRO DE INSPEÇÕES, EM MACHADOS:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 6/2012, em que António José Gonçalves Coelho, residente 

no sítio dos Machados, deste município, solicita alteração em armazém do Centro de 

Inspeções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar válido o parecer técnico 

do IMTT de 22 de novembro de 2011, nos termos da informação técnica de 13 de julho de 

2012, que abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento ao requerente. ---------- 

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

 -------- “Tal como solicitado e no âmbito do ponto 5 do artigo nº 13º do Decreto-Lei 

nº 26/2010, de 30 de março, estes serviços informam que foi solicitado pelo Eng.º José 

Candeias parecer ao IMTT- Lisboa via email no dia 12 de junho do corrente ano (folha 127), 

sobre a validade de parecer emitido pelo IMTT e entregue nestes serviços pelo requerente 

(folha nº 126). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A entidade em causa não emitiu qualquer resposta no prazo de 20 dias, pelo que 

considera-se haver concordância da entidade com a pretensão formulada, deduzindo-se que 

o parecer anteriormente emitido pelo IMTT – Lisboa referia-se ao projeto em análise. ----------- 

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

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

 -------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – CENTRO DE CULTURA E 

DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento do Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, com sede 

na Rua Gago Coutinho, n.º 11, na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar a isenção de 

pagamento da taxa para inspeção do elevador existente na Creche “Sítio do Bebé”, 

localizada na Rua Professor Dr. Jorge Gouveia, nesta Vila------------------------------------------------ 

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

da taxa, por se tratar de uma Instituição Particular de Solidariedade Social, e por o pedido se 

enquadrar nos fins estatutários da associação, nos termos do n.º 3 do art. 11º do 

Regulamento Municipal de Taxas e Licenças. --------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HARD RIDERS CLUBE, 

EM RECINTO IMPROVISADO, EM FONTE DA MURTA:- Presente um requerimento do Hard 

REQUERIMENTOS 
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Riders Clube, com sede no sítio da Fonte da Murta, neste município, a solicitar autorização 

para realização ao ar livre da festa de aniversário com música ao vivo, na sede do clube, no 

dia 4 de agosto do corrente ano, entre as 20 horas do dia 4 e as 4 horas do dia 5 de agosto. -- 

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

local pretendido e emitir a consequente licença especial de ruído para o horário pretendido. 

Foi ainda deliberado por unanimidade recomendar ao promotor do evento que a partir das 

2h00 do dia 5 de agosto seja apenas colocada música no interior da sede, por forma a não 

incomodar os residentes mais próximos. Remeta-se cópia da informação técnica ao 

promotor do evento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DE ARRAIAL COM BAILE/FESTA DE VERÃO – ASSOCIAÇÃO DE 

FUTEBOL DE CABEÇA DO VELHO, EM RECINTO IMPROVISADO, EM CABEÇA DO VELHO:- 

Presente um requerimento da Associação de Futebol de Cabeça do Velho, com sede no sítio 

da Cabeça do Velho, neste município, a solicitar licença para a realização da “Festa de Verão 

2012” no Campo de Futebol da Cabeça do Velho, nos dias 4 e 5 de agosto, com o seguinte 

horário: no dia 4 de agosto – das 13h às 3h e no dia 5 de agosto – das 13h às 2h. ----------------- 

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

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

para os dias e horários solicitados. Remeta-se cópia da informação técnica ao promotor do 

evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DA FEIRA DA SERRA, EM RECINTO IMPROVISADO, NA VILA:- 

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 da Feira da Serra, no 

recinto da Escola E.B. 2-3 Poeta Bernardo Passos, nos dias 27 e 28 de julho das 19h às 4h e 

no dia 29 de julho, entre as 19h e a 01h. --------------------------------------------------------------------- 

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

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

horários solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE HIDROTERAPIA E 

AQUA - PILATES (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 Aulas de Hidroterapia e 

Aqua - Pilates (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 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 6º do 

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

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

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

Hidroterapia e Aqua-Pilates.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 750,00 (com IVA incluído) sendo para cabimentar no ano de 

2012. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 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 

DELIBERAÇÕES 
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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. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (PROCEDIMENTO 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Sistema de Gestão de Assiduidade (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 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 6º do 

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

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

 ---------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Sistema de Gestão de Assiduidade 

(atualização de software e telemanutenção/assistência remota). ------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 500,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo para 

cabimentar no ano de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 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”. ----------------- 
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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.--------------------- 

 ---------- 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 Sistema de Gestão de 

Assiduidade (atualização de software e telemanutenção/assistência remota). 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 – CONDUÇÃO E MANUTENÇÃO MULTITÉCNICA QUOTIDIANA 

ORDINÁRIA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS E SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

ÁGUA NAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL (PROCEDIMENTO 

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

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Condução e manutenção multitécnica quotidiana 

ordinária dos equipamentos eletromecânicos e sistemas de tratamento de água nas 

Piscinas Municipais Cobertas de S. Brás de Alportel (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 

DELIBERAÇÕES 
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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 6º do OE2012) são 

nulos. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Condução e manutenção multitécnica 

quotidiana ordinária dos equipamentos eletromecânicos e sistemas de tratamento de água 

nas Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel. ----------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 70.800,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, sendo 

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

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

meses) e no ano de 2015 o valor de € 14.160,00 + IVA (6 meses). -------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 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.--------------------- 

 ---------- 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 Condução e 

manutenção multitécnica quotidiana ordinária dos equipamentos eletromecânicos e 

sistemas de tratamento de água nas Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel, 
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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. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM UZARDENOVO, LDA. – COLOCAÇÃO DE 

CONTENTORES PARA RECOLHA DE VESTUÁRIO, CALÇADO E OUTROS PRODUTOS:- A 

Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou o protocolo a celebrar com a empresa 

Uzardenovo, Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- “PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

E A EMPRESA “UZARDENOVO UNIPESSOAL, LDA.”, COM VISTA À COLOCAÇÃO NO 

CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL DE CONTENTORES DE RECOLHA DE ROUPA, 

CALÇADO E BRINQUEDOS USADOS. --------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- OUTORGANTES:----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- PRIMEIRO: Município de São Brás de Alportel, adiante designada por Primeiro 

Outorgante, neste ato legalmente representada pelo Exmo. Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel, Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. ------------------------------------------ 

 ---------- SEGUNDO: “UZARDENOVO, Lda.”, adiante designada por Segundo Outorgante, 

pessoa coletiva n.º 510076661, com sede no Lo.t Industrial de Tibães armazéns F7 Lugar dos 

Anjos 4700- 565 Mire de Tibães Braga, neste ato legalmente representada pelo Sr. Anselmo 

Oliveira Diretor geral da Uzardenovo. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que os Municípios possuem atribuições e competências no domínio da 

salubridade e ambiente, competindo em particular ao seu órgão executivo, a Câmara 

Municipal, assegurar a gestão dos resíduos sólidos e urbanos produzidos na sua área 

territorial, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

setembro, e do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, que institui o regime geral da 

gestão de resíduos; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Considerando o vasto trabalho que em matéria de promoção da qualidade 

ambiental tem sido desenvolvida pelo município, nomeadamente ao nível da melhoria dos 

serviços de recolha de resíduos diferenciados; ao mesmo tempo que têm vindo a ser 

ampliadas as respostas sociais postas ao dispor da população, de modo a fazer face a um 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2012/07/17  Página 16 

contexto de crise, que está a região e o país a atravessar, trazendo como consequência o 

agravamento das condições socioeconómicas de muitas famílias.  ------------------------------------ 

 ---------- E atendendo ao trabalho que a empresa UZARDENOVO, LDA, se dedica, 

nomeadamente a recolha de roupa, calçado e brinquedos usados, para posterior tratamento 

e reencaminhamento do material que possa ser reaproveitado e reciclado. ------------------------- 

 ---------- É celebrado, e reciprocamente aceite, o presente PROTOCOLO, para o 

estabelecimento das condições gerais entre as partes no âmbito da parceria e que se rege 

pelas seguintes cláusulas: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 1.ª --------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ OBJETO ------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo presente protocolo, as partes estabelecem os termos genéricos de cooperação 

para a recolha seletiva de roupa, calçado e brinquedos usados, e instalação dos respetivos 

contentores, em toda a zona territorial do Concelho de São Brás de Alportel. ----------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 2.ª --------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------ OBRIGAÇÕES DAS PARTES ------------------------------------------- 

 ---------- 1. O Segundo Outorgante, no âmbito da execução do presente protocolo de 

colaboração, compromete-se a: -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) Colocar 3 contentores na via pública, no Concelho de São Brás de Alportel nos 

locais constantes da listagem anexa ao presente protocolo e que dele faz parte integrante; ---- 

 ---------- b) Realizar a recolha do conteúdo dos contentores, com uma periodicidade de 3 

vezes por semana; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c) Assegurar a manutenção dos contentores, bem como a sua substituição, 

mantendo-os em bom estado de conservação;-------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Doar roupa, calçado e brinquedos às instituições de solidariedade social do 

Concelho de São Brás de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- e) Comunicar, mensalmente, ao Primeiro Outorgante o volume de produto recolhido;  

 ---------- f) Suportar todos os encargos associados às obrigações referidas nos pontos 

anteriores; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- g) Assumir toda a responsabilidade por qualquer dano causado, quer pelo uso dos 

contentores, quer durante as operações de carga e descarga, e outras ações inerentes à 

execução do objeto do presente protocolo, garantindo um seguro de responsabilidade civil 

para o efeito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- h) Não alterar os termos e condições da prestação de serviços objeto do presente 

protocolo sem acordo do Primeiro Outorgante e sem que seja cumprido um aviso prévio, com 

antecedência mínima de 60 dias, face à data de início da atividade pretendida; ------------------- 

 ---------- i) Entregar o valor de 20 euros ao Primeiro Outorgante, por cada tonelada recolhida.  

 ---------- 2. O Primeiro Outorgante, no âmbito da execução do presente protocolo de 

colaboração, compromete-se a: -------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) Autorizar a instalação de 3 contentores na área territorial do Concelho de São 

Brás de Alportel, nos locais constantes da listagem anexa ao presente protocolo e que dele 

faz parte integrante; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) Garantir a exclusividade da Uzardenovo, no que diz respeito à colocação de 

contentores de recolha de roupa, calçada, brinquedos e material escolar. --------------------------- 

 ---------- 3. O presente protocolo não acarreta quaisquer custos ou encargos financeiros para 

o Primeiro Outorgante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 3.ª --------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- VIGÊNCIA ------------------------------------------------------ 

 ---------- O presente protocolo vigora pelo prazo de 2 anos, a contar da data da sua 

assinatura, com renovação anual automática, caso não seja denunciado por nenhuma das 

partes. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 4.ª --------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------INCUMPRIMENTO E RESCISÃO ---------------------------------------- 

 ---------- 1. O incumprimento, por qualquer uma das partes, das obrigações e termos 

resultantes do presente protocolo, confere à outra parte o direito de rescindir o presente 

protocolo, mediante notificação, por escrito, à parte faltosa, com indicação dos respetivos 

fundamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2. A notificação referida no número anterior será enviada por carta registada com 

aviso de receção, produzindo efeitos de rescisão do protocolo a partir da data constante na 

assinatura do aviso de receção. --------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 3. Ao Primeiro Outorgante assiste o direito de invocar a rescisão do presente 

protocolo por razões de interesse público relevante, devidamente fundamentadas, mediante 

notificação, por escrito, ao Segundo Outorgante. ---------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 5.ª --------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------- CONFLITOS ----------------------------------------------------- 

 ---------- As partes comprometem-se a resolver de forma amigável qual litígio que possa 

emergir da execução do presente protocolo. ---------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 6.ª --------------------------------------------------- 

 -------------------------------------- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL --------------------------------------- 

 ---------- O Segundo Outorgante pauta a sua atividade, na execução do presente protocolo, 

por uma estratégia amiga do ambiente, comprometendo-se a que tudo o que é recolhido, 

após passagem pelo processo de triagem e sempre que o estado não permita a sua 

redistribuição, bem como os sacos onde se colocam as roupas, será entregue para 

reciclagem. Todos os materiais usados na construção dos contentores seguem as regras 

ambientais da União Europeia. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- CLÁUSULA 7.ª --------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------- DISPOSIÇÕES FINAIS ----------------------------------------------- 

 ---------- O presente protocolo é constituído por 3 páginas e assinado em duas vias ficando 

uma em poder de cada uma das partes.” --------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente um e-mail, de 26 de junho último, remetido pelo Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas, a solicitar uma comparticipação financeira no valor de € 380,03, pelo apoio 

prestado pelo agrupamento nas atividades de proteção civil. ------------------------------------------ 

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

€ 380,03 (trezentos e oitenta euros e três cêntimos), a pagar no prazo de 60 dias. Remeta-se 

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

 -------- SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – AGRADECIMENTO:- 

Presente um ofício, de 27 de junho último, remetido pela Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel, a agradecer a disponibilidade desta autarquia no transporte diário das 

crianças para o seu ATL durante o decorrer de todo o ano letivo. E solicitar a manutenção 

dessa disponibilidade para o próximo ano letivo. ---------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, informar 
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que está previsto manter-se a disponibilidade para o próximo ano letivo --------------------------- 

 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação prestada pelo 

Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que as ocupantes dos fogos números 8, 

10, 68, 85 e 94 do Bairro Social e a ocupante do fogo existente no Sítio da Calçada não 

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

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

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

 -------- ACORDO DE COLABORAÇÃO - FÉRIAS AVENTURA 2012 – RATIFICAÇÂO:- Presente o 

acordo de colaboração celebrado com o Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel no 

âmbito das Férias Aventura 2012.------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Acordo de Colaboração: -------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------- “FÉRIAS AVENTURA 2012 -------------------------------------------- 

 ----------------------------------------- ACORDO DE COLABORAÇÃO ------------------------------------------ 

 ---------- O Regime de atribuições e competências das autarquias locais, aprovado pelas Leis 

n.º 159/99, de 14 de setembro e n.º 169/99, de 18 de setembro e alterado pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, confere às autarquias locais competências na área da educação e 

da ação social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- O Município de S. Brás de Alportel foi um dos pioneiros na assinatura do protocolo 

de transferência de competências na área da educação, abraçando tarefas e compromissos 

que anteriormente não lhe eram acometidas, por estarem a cargo da administração central. 

 ---------- Neste âmbito, e tendo por base uma tradição de muita partilha e trabalho em rede, 

no desempenho das suas atribuições na área educativa e social, a cooperação com escolas 

tem assumido um papel cada vez mais ativo. --------------------------------------------------------------- 

 ---------- Assim, a Câmara Municipal de S. Brás de Alportel vai promover de 16 de julho a 31 

de agosto, o programa Férias Aventura, para o que solicita o apoio do Agrupamento de 

escolas José Belchior Viegas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- Nestes termos, entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na 

Rua Gago Coutinho, n.º 1, em S. Brás de Alportel, Pessoa Coletiva n.º 503219924, 

representada pelo seu presidente António Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por 

Primeiro Outorgante,  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 ---------- E o AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS, sito em Calçada, S. Brás 

de Alportel, Pessoa Coletiva n.º 600084167, representada pela Diretora Violantina da 

Felicidade Valente Martins Hilário, adiante designado por Segundo Outorgante, ----------------- 

 ---------- É celebrado o presente acordo de colaboração, que se regerá pelas seguintes 

cláusulas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- PRIMEIRA ------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------- (Objeto do Acordo) ------------------------------------------------ 

 ---------- O Presente Acordo fixa os termos da parceria entre os outorgantes para a 

implementação e o desenvolvimento do Projeto Férias Aventura 2012, que o primeiro 

outorgante organiza e desenvolve de 16 de julho a 31 de agosto de 2012, como forma de 

ocupação de tempos livres de crianças e jovens, numa perspetiva de apoio às famílias; --------- 

 ----------------------------------------------------- SEGUNDA ------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------- (Obrigações dos Outorgantes) ---------------------------------------- 

 ---------- 1 - Compete ao primeiro Outorgante: ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Definir o período e as condições de funcionamento do projeto ------------------------------ 

 ---------- a) Promover a sua divulgação e efetuar as respetivas inscrições, recebendo os 

valores estipulados; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- b) Afetar os necessários recursos humanos ao desenvolvimento do projeto, 

nomeadamente auxiliares de ação educativa, animadoras, técnicos desportivos, técnicos de 

biblioteca, e outros, em colaboração com o segundo outorgante; ------------------------------------- 

 ---------- c)Adquirir os materiais didáticos, bem como os de consumo corrente e de limpeza; 

necessários ao desenvolvimento do projeto; ---------------------------------------------------------------- 

 ---------- d)Celebrar seguro de acidentes pessoais para as crianças inscritas; ----------------------- 

 ---------- e)Manter em funcionamento o refeitório escolar para os utilizadores do programa 

Férias Aventura; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- f)Promover a calendarização das atividades semanais e afetar os respetivos meios 

(transportes, técnicos vários, etc.) ----------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- 2 - Compete ao Segundo Outorgante: ------------------------------------------------------------ 

 ---------- a) Colaborar com o primeiro outorgante na definição da escala de trabalho das 

auxiliares de ação educativa e das assistentes operacionais, que asseguram a realização do 

projeto;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- b)Disponibilizar materiais didáticos e equipamentos específicos a afetar às 

atividades do projeto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- c)Definir as ementas a praticar, no refeitório, durante as Férias Aventura; -------------- 

 ---------- d)Disponibilizar docentes, para a coordenação das atividades de ateliê a 

desenvolver, a quem competirá: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------  - Elaborar a planificação dessas atividades; ------------------------------------------------- 

 --------------  - Reunir, no início da semana, com os auxiliares para dar orientações 

pedagógicas relativas às atividades; -------------------------------------------------------------------------- 

 --------------  - Promover o diálogo, com as auxiliares responsáveis para monitorizar a 

atividade, -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- TERCEIRA ------------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------- (Período de vigência) ---------------------------------------------- 

 ---------- O presente acordo vigorará durante o período de funcionamento do Programa 

Férias Aventura 2012, ou seja de 16 de julho a 31 de agosto de 2012.” ------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acordo de colaboração 

assinado pelo senhor Presidente no passado dia 13 de julho. ------------------------------------------ 

 -------- 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 3 a 16 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 2496, 

2503, 2543 A 2618, 2625 A 239, 2644, 2653 A 2732, 2737 no valor de € 340.379,86; ------------ 

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

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

2504 A 2525, 2645 A 2648, no valor de € 53.998,03; ------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2494 A 2495, 

2497 A 2499, 2501 A 2502, 2526 A 2542, 2619 A 2624, 2640 A 2643, 2649 A 2652, 2733 A 

2736, 2738 A 2741, no valor de € 85.134,91. ---------------------------------------------------------------- 
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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 ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------ 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


