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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 16/2012 

 

da reunião ordinária de 31 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 146, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de € 1.215.323,33 dos 

quais € 1.212.742,28 em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

€ 1.581,05 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 usou da palavra o munícipe 

Vitor Nuno Viegas Martins, residente na Avenida da Liberdade, n.º 88, nesta Vila. O 

munícipe comunicou ao executivo municipal que o caminho que dá acesso a uma moradia 

que possui no sítio da Tareja / Bico Alto tem muitas árvores e arbustos que caem sobre ele, 

dificultando a passagem de viaturas. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente respondeu que foi tomado nota do pedido e que o assunto será 

tratado pelos serviços municipais. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 



     

 

Reunião de 2012/07/31  Página 5 

 -------- Sendo quinze horas, 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: -------- 

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento Industrial de Queijaria, em sítio do João 

Cavaleiro - Peral. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Licenciamento do 20º Convívio Motard; --------------------------------------------------------- 

 --------  – Licenciamento da Festa do Emigrante; ----------------------------------------------------------- 

 --------  – Receita de bilheteira da Feira da Serra campanha de solidariedade pela Serra do 

Caldeirão- “Renascer das cinzas”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Feira da Serra de São Brás de Alportel 2012 – Proposta de agradecimento; ------------ 

 --------  – Atribuição de subsídio à Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense; ------------- 

 --------  – Transmissão da posição de arrendatário por morte; ------------------------------------------ 

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

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

 -------- O Senhor Presidente, no âmbito do incêndio que decorreu no período de 19 a 23 de 

julho apresentou um voto de reconhecimento e agradecimento a todos os que estiveram 

envolvidos nas operações de combate ao incêndio, nomeadamente aos Bombeiros, Guarda 

Nacional Republicana e Exército, bem como à Administração Regional de Saúde, Santa Casa 

da Misericórdia, a todos os colaboradores voluntários e empresas que contribuíram para 

apoiar a logística do incêndio na Serra do Caldeirão. Apresentou ainda uma palavra especial 

a todos os trabalhadores da autarquia que se disponibilizaram e contribuíram na ajuda que 

se mostrou necessária, extensiva também a todos os vereadores do executivo municipal e 

demais autarcas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente manifestou ainda toda a solidariedade para com as famílias 

diretamente afetadas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da 

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

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

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

 --------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 06/2012 --------------------------------------- 

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

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

 --------  – Despesas com aquisição de bens e amortização de empréstimos na Administração 

Autárquica; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Despesa com a aquisição de serviços no Departamento Técnico Municipal; ------------ 

 --------  – Despesas com a aquisição de bens e serviços na Divisão de Educação Sociocultural e 

Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de correntes. ------------------------------------- 

 --------  – Investimento com a aquisição de equipamento básico no Departamento Técnico 

Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Investimento com aquisição de equipamento administrativo na Divisão de 

Educação Sociocultural 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 cinquenta e três mil e cem 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 sexta alteração orçamental 

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

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

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

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

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

 -------- ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – RATIFICAÇÃO:- A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe, a qual foi 

autorizada por despacho do Senhor Presidente em 25 de julho 2012. -------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Por força da intenção de auxiliar agregados familiares atingidos pelo incêndio, 

ocorrido no concelho de S. Brás de Alportel nos dias 19 a 24 de Julho de 2012, surge a 

necessidade da abertura de uma conta bancária numa instituição bancária, que será afeta 

exclusivamente aos movimentos financeiros do projeto supra referido. ------------------------------ 

 -------- De acordo com as disposições contidas no ponto 2.9.10.1.2. do Decreto-Lei nº 54 

A/99, de 22 de fevereiro – POCAL e suas alterações e do artigo 32º da Norma de Controlo 

Interno aprovada em reunião de Câmara de 29/03/2011, a abertura de contas bancárias 

está sujeita a prévia deliberação do órgão executivo.  ---------------------------------------------------- 

 -------- No entanto dada a urgência, proponho a abertura imediata da respetiva conta, com 

posterior ratificação pelo órgão executivo. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, propõe-se a abertura de uma conta bancária no Banco Espírito 

Santo, no balcão de São Brás de Alportel, com a designação “Renascer das Cinzas”. ------------- 

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

Presidente de 25 de julho relativo à abertura da conta bancária. -------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL – TÉCNICOS 

PARA AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (EDUCAÇÃO):- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Abertura de procedimento concursal para a contratação excecional de técnicos 

que assegurem o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular (AECs), por 

tempo determinado (termo resolutivo certo), a tempo parcial. --------------------------------------- 

 -------- Tendo em conta que se encontram previstos no Mapa de Pessoal de 2012 dezanove 

postos de trabalho para a contratação de professores para assegurar o desenvolvimento das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs); ---------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que no próximo ano letivo 2012/2013 a autarquia pretende contratar 

diretamente estes técnicos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROPONHO a este órgão, de acordo com o disposto nos n.os 7 e 8 do art.º 44 do 

Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro, a abertura de procedimento concursal comum, 

para a contratação por tempo determinado, a tempo parcial dos técnicos necessários para 

o desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs), consoante as 



     

 

Reunião de 2012/07/31  Página 9 

necessidades indicadas pelo agrupamento e tendo como valor máximo os 19 postos de 

trabalho existentes no mapa de pessoal.” -------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- RECEITA DE BILHETEIRA DA FEIRA DA SERRA CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE PELA 

SERRA DO CALDEIRÃO- “RENASCER DAS CINZAS”:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra apresentou a 

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

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

 ------------------------------------- “Receita de Bilheteira da Feira da Serra ------------------------------- 

 ---------- Campanha de Solidariedade pela Serra do Caldeirão- “Renascer das Cinzas” --------- 

 -------- Como é do conhecimento geral, o território de São Brás de Alportel foi atingido por 

um incêndio de grandes proporções, com origem em Catraia, Município de Tavira, o qual se 

desenvolveu até ao concelho de São Brás de Alportel, devastando 47% do mesmo. O incêndio 

decorreu entre os dias 19 a 26 de julho de 2012. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Esta situação de catástrofe causou a devastação de um imenso património natural e 

património construído, designadamente habitações e outros bens, tornando-se necessário 

apelar à solidariedade para com as populações atingidas. ---------------------------------------------- 

 -------- Assim, na qualidade de presidente da Comissão Organizadora da Feira da Serra 2012 

e ouvidos os demais elementos que a compõem, proponho atribuir toda a receita relativa à 

venda de bilhetes de ingresso na Feira da Serra para o auxílio às famílias atingidas pelo 

incêndio, canalizando essa verba para a conta com a designação “Renascer das Cinzas”. ------- 

 -------- O montante a transferir será o valor líquido da receita, ou seja, depois de subtraídos 

todos os impostos legais. Feito o registo, o valor liquido apurado é de €37.259,35 (trinta e 

sete mil duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e cinco cêntimos). ------------------------------- 

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

 -------- AMAL – CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS À AUTORIDADE NACIONAL 

DE PROTEÇÃO CIVIL PARA A BASE DE APOIO LOGÍSTICO DISTRITAL:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou a seguinte proposta acompanhada pelo protocolo a 

celebrar com a Autoridade Nacional de Proteção Civil com o objetivo de ceder a utilização do 

equipamento adquirido através da candidatura efetuada no âmbito do PO Algarve 21, para a 

base de apoio logístico distrital. -------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS À AUTORIDADE NACIONAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL PARA A BASE DE APOIO LOGÍSTICO DISTRITAL  ------------------------------------- 

 -------- Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) O protocolo de cooperação na área da proteção civil e Corpos de Bombeiros (CB) 

celebrado em 4 de outubro de 2010, entre a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, 

os Municípios da região, o Governo Civil do Distrito de Faro e as Associações Humanitárias de 

Bombeiros (AHB) daquele Distrito com vista a um investimento conjunto e concertado em 

equipamentos de proteção civil, nos termos do qual se previa que os equipamentos para a 

Base de Apoio Logístico (BAL) distrital que os Municípios iriam adquirir poderiam ser 

transferidos para a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), conforme disposto no n.º 4 

do artigo 22.º do Regulamento Específico “Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 

Tecnológicos – Ações Materiais”; ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- b) A necessidade de assegurar a manutenção e guarda adequada dos equipamentos 

adquiridos ao abrigo daquele protocolo; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) As atribuições da ANPC no planeamento, coordenação e execução da política de 

proteção civil, de proteção e socorro de populações e de superintendência da atividade dos 

bombeiros, e a possibilidade de estabelecer parcerias com outras entidades para a 

prossecução das suas atribuições; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Que a ANPC dispõe de uma Base de Apoio Logístico (BAL), em Albufeira, dotada de 

capacidade de armazenamento de equipamentos operacionais; --------------------------------------- 

 -------- e) Que a aquisição do equipamento para a BAL por parte dos Municípios foi realizada 

na sequência de uma candidatura apresentada pela AMAL ao PO Algarve 21 – Eixo II, 

Proteção e Qualificação Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e 

Tecnológicos – Ações Materiais, aprovada pela Autoridade de Gestão do Programa 

Operacional do Algarve; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- f) Que as Câmaras Municipais estão conscientes das carências de meios técnicos na 

área da proteção e socorro, as quais se encontram devidamente inventariadas pelo Comando 

Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, da ANPC, e têm vindo a desenvolver 

esforços no sentido de minimizar essas lacunas; ----------------------------------------------------------- 

 -------- g) Que as entidades detentoras dos CB, nomeadamente as AHB, atravessam graves 

dificuldades financeiras, sendo-lhes muito difícil suportar encargos de investimento para 
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apetrechamento dos respetivos CB; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- I – Seja autorizada a cedência de utilização, a título gratuito, à Autoridade Nacional 

de Proteção Civil do equipamento para a Base de Apoio Logístico distrital que consta no 

quadro em anexo, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro (LAL); -------------- 

 -------- II – No sentido de formalizar essa cedência de utilização, seja aprovada a minuta de 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO em anexo.” ------------------------------------------------------------------ 

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

 ------------------------------------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ----------------------------------------- 

 -------- Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Município de ……………., pessoa coletiva n.º ………………, com sede na Rua ………. neste 

ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal …………………………., adiante designado 

como Primeiro Outorgante; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pessoa coletiva de direito público n.º 

600082490, com sede na Avenida do Forte, em Carnaxide, representada neste ato pelo seu 

Presidente, Major-General Arnaldo José Ribeiro da Cruz, com poderes para o ato, adiante 

designada como Segunda Outorgante; ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando,  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O protocolo de cooperação na área da proteção civil e Corpos de Bombeiros (CB) 

celebrado em 4 de outubro de 2010, entre a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, 

os Municípios da região, o Governo Civil do Distrito de Faro e as Associações Humanitárias de 

Bombeiros (AHB) daquele Distrito com vista a um investimento conjunto e concertado em 

equipamentos de proteção civil, nos termos do qual se previa que o equipamento para a Base 

de Apoio Logístico distrital que os Municípios iriam adquirir poderiam ser transferidos para a 

ANPC, conforme disposto no n.º 4 do artigo 22.º do Regulamento Específico “Prevenção e 

Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – Ações Materiais”; ------------------------------------------ 

 -------- A necessidade de assegurar a manutenção e guarda adequada dos equipamentos 

adquiridos ao abrigo daquele protocolo;  -------------------------------------------------------------------- 

 -------- As atribuições da ANPC no planeamento, coordenação e execução da política de 

proteção civil, de proteção e socorro de populações e de superintendência da atividade dos 

PROPOSTAS 
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bombeiros, e a possibilidade de estabelecer parcerias com outras entidades para a 

prossecução das suas atribuições; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Que a ANPC dispõe de uma Base de Apoio Logístico (BAL), em Albufeira, dotada de 

capacidade de armazenamento de equipamentos operacionais; --------------------------------------- 

 -------- Que a aquisição do equipamento para a BAL por parte dos Municípios foi realizada na 

sequência de uma candidatura apresentada pela AMAL ao PO Algarve 21 – Eixo II, Proteção e 

Qualificação Ambiental, medida Prevenção e Gestão de Riscos Naturais e Tecnológicos – 

Ações Materiais, aprovada pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional do Algarve; - 

 -------- Que as Câmaras Municipais estão conscientes das carências de meios técnicos na 

área da proteção e socorro, as quais se encontram devidamente inventariadas pelo Comando 

Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, da ANPC, e têm vindo a desenvolver 

esforços no sentido de minimizar essas lacunas; ----------------------------------------------------------- 

 -------- Que as entidades detentoras dos CB, nomeadamente as AHB, atravessam graves 

dificuldades financeiras, sendo-lhes muito difícil suportar encargos de investimento para 

apetrechamento dos respetivos CB; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A cedência de utilização dos equipamentos à ANPC para a BAL distrital e a minuta do 

presente Protocolo foram aprovadas por deliberação da Câmara Municipal de …………., de 

…… de ……………. de 2012 (Deliberação n.º ….), no uso das competências estatuídas na alínea 

b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É reciprocamente aceite e reduzido a escrito o presente PROTOCOLO, sem prejuízo do 

exercício das atribuições e competências legal ou estatutariamente cometidas a cada um 

dos outorgantes, o qual se rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Primeira -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- (Âmbito) ---------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo visa assegurar o armazenamento, guarda e operacionalização, 

através da BAL de Albufeira, dos equipamentos identificados no Quadro I em anexo ao 

presente protocolo, do qual faz parte integrante, e cuja utilização se realiza no âmbito do 

Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS). --------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Segunda -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- (Objeto) ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Através do presente Protocolo, o Primeiro Outorgante cede, a título gratuito, à 
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Segunda Outorgante o direito à utilização dos equipamentos indicados no Quadro I referido 

na cláusula anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Terceira --------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------- (Obrigações das partes)------------------------------------------------------ 

 -------- 1. Cabe, em especial, ao Primeiro Outorgante: ---------------------------------------------------- 

 -------- a) Entregar à Segunda Outorgante os equipamentos objeto da presente Protocolo na 

data da sua assinatura; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Comunicar, por escrito, à ANPC quaisquer autorizações dadas a terceiros para uso 

dos equipamentos ora cedidos e depositados na BAL de Albufeira. ------------------------------------ 

 -------- 2. Constituem, em especial, deveres da Segunda Outorgante:--------------------------------- 

 -------- a) Assegurar o depósito, a guarda e a boa e normal utilização dos equipamentos 

cedidos pelo Primeiro Outorgante; ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Acautelar o estado de conservação dos aludidos equipamentos, por forma a 

assegurar que os mesmos se encontrem em perfeitas condições de funcionamento; ------------- 

 -------- c) Não dar uso diverso daquele a que os equipamentos em causa se destinam, 

conforme o disposto na Cláusula Primeira; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Proceder à restituição dos equipamentos, quando lhe seja solicitado pelo Primeiro 

Outorgante, nas condições de conservação em que foram depositados, exceto quando tal 

não for possível devido ao eventual uso operacional ou guarda dos mesmos por outras 

entidades nos termos previstos na alínea b) do número anterior. -------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Quarta ---------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- (Vigência) -------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo tem a duração de 5 (cinco) anos a contar da data da sua 

assinatura, sendo renovável por sucessivos e iguais períodos, caso não seja denunciado por 

nenhuma das Partes, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao seu 

termo ou data de renovação.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -----------------------------------------Cláusula Quinta ---------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- (Alterações)------------------------------------------------------------ 

 -------- O presente Protocolo poderá, a todo o tempo, ser alterado por mútuo acordo entre as 

Partes.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente Protocolo, composto por 4 (quatro) páginas, é feito em duplicado, ficando 

um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. ----------------------------------------------------- 

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

protocolo e dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar. ----------------------------------------- 

 -------- FEIRA DA SERRA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2012 – PROPOSTA DE 

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

Comissão Organizadora da Feira da Serra apresentou a seguinte proposta: ------------------------ 

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

 --------------------------------- “Feira da Serra de São Brás de Alportel 2012 ---------------------------- 

 ------------------------------------------ Proposta de agradecimento ----------------------------------------- 

 -------- Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de julho a 21ª edição da Feira da Serra. ------------------- 

 -------- As circunstâncias em que decorreu esta edição foram, como é do conhecimento de 

todos, circunstâncias anómalas resultantes de um cenário inesperado de incêndio de grandes 

proporções que atingiu populações e bens, desde o limite norte do concelho, em Cerro da 

Ursa, até às áreas do barrocal, em Bengado e Mesquita: O incêndio Catraia – São Brás de 

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

 -------- O município de São Brás de Alportel apresentava nas vésperas da Feira da Serra uma 

área ardida de cerca de 47%, da sua área total. ------------------------------------------------------------ 

 -------- O empenho da autarquia nesta ocorrência, envolveu um considerável número de 

trabalhadores e de meios e a capacidade de resistência e de trabalho exigidas para enfrentar 

a realização da mais importante iniciativa de valorização e promoção da serra, a Feira da 

Serra, foram assim levadas aos extremos. ------------------------------------------------------------------- 

 -------- Perante esta adversidade, foi a força e a determinação de todos os técnicos e 

funcionários da Câmara Municipal, bem como de todos os participantes e colaboradores e 

ainda das entidades apoiantes que tornaram possível a realização de mais uma edição da 

Feira da Serra. De entre este empenhamento devemos destacar com justiça e muito respeito, 

todos aqueles que foram atingidos nos seus bens e história de vida e que, não obstante esse 

facto, estiveram presentes e colaboraram na concretização desta Feira. ---------------------------- 

 -------- Esta Feira foi de novo coroada de êxito pelo excecional carinho que todos devotam à 

Serra do Caldeirão e ao território de São Brás, às suas gentes e à sua história.  -------------------- 

 -------- Nestes termos, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da Feira da 

Serra de 2012, proponho à Câmara Municipal a atribuição de um voto de agradecimento e 

de reconhecimento a todos as pessoas e entidades que tornaram possível a realização desta 

iniciativa, designadamente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- - Trabalhadores da Câmara Municipal, que estiveram envolvidos na concretização da 

Feira da Serra; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- - Elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel pelo alerta 

permanente e apoio na vigilância ao socorro;--------------------------------------------------------------- 

 -------- - A Unidade de Cuidados na Comunidade pela prestação dos primeiros socorros e 

cuidados aos visitantes da feira; -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Efetivos da Guarda Nacional Republicana, na pessoa do Comandante Luís Guerreiro, 

pela colaboração e serviço exemplar prestado na segurança de pessoas e bens, regulação do 

trânsito e segurança exterior ao recinto; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Empresas e entidades patrocinadoras; ------------------------------------------------------------ 

 -------- - Comércio local participante no São Brás Fashion 2012; --------------------------------------- 

 -------- - Todos os artesãos, produtores e artistas participantes;  --------------------------------------- 

 -------- - Associações, locais e regionais; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Órgãos de comunicação social; ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- - Todos os colaboradores e voluntários; ------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho ainda que esta deliberação seja remetida cópia a todos intervenientes, para 

conhecimento. “ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA 

ALPORTELENSE:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro apresentou a seguinte proposta 

relativa ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ----------------------------- “ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A COLETIVIDADE -------------------------------- 

 -------- A Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense é uma das mais antigas instituições 

da comunidade são-brasense, tendo sido fundada em 1944. Esta coletividade promove 

anualmente um conjunto de atividades que visam a dinâmica da comunidade do Alportel e 

dos são-brasenses em geral e a união dos seus sócios pela continuidade da Associação. -------- 

 -------- Tendo sido solicitado pela Associação um pedido de apoio para fazer face à sua 

atividade, proponho para o efeito atribuição de um subsídio de € 500,00.” ------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a transferência de € 500,00 

(quinhentos euros), conforme proposta. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO DE ARRENDATÁRIO POR MORTE:- A Vereadora 

PROPOSTAS 
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Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe. ----- 

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

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

 -------- Considerando que por morte do seu pai, José Lopes de Brito, ocorrida no passado mês 

de junho do corrente ano de 2012, Célia Maria Gonçalves Lopes de Brito Martins, solicitou a 

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

propriedade do município, na Avenida da Liberdade, n.º14; --------------------------------------------- 

 -------- Considerando que a requerente trabalhava naquela loja, com o seu pai há já mais de 

25 anos, fazendo deste negócio o seu principal modo de vida; ------------------------------------------ 

 -------- Considerando que a mesma se propõe dar continuidade à atividade ali desenvolvida;-- 

 -------- Considerando a importância de que se reveste apoiar e valorizar o pequeno comércio 

local, que se encontra a atravessar tão duras dificuldades neste momento de crise; -------------- 

 -------- Considerando ainda a informação jurídica prestada em 26 de julho do corrente ano, 

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

atendendo a que a munícipe se enquadra nos pressupostos legais em vigor, proponho a 

transmissão da posição de arrendatário em seu favor.” ------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -------- 
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 -------- PROCº Nº 63/2011, DE AMIT PRAFUL BHAVSAR – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA 

PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE EM FUNCHAIS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 63/2011, em que Amit Praful Bhavsar, 

residente em Londres, na qualidade de herdeiro, solicita informação prévia para alteração e 

ampliação de prédio existente, que pretende levar a efeito num prédio sito em Funchais, 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aprovar a pretensão pelos 

motivos expostos nas informações jurídica e técnica, de 5 e 27 de julho de 2012, 

respetivamente, que abaixo se transcrevem e de que devem ser dadas conhecimento ao 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “O requerente vem solicitar informação prévia para alteração e ampliação de um 

prédio existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tal prédio situa-se em área classifica na RPDM como “Espaço de Industria Extrativa I” 

que nos termos previstos no artigo 59º, nº 1 do RPDM se destina exclusivamente para 

explorações de inertes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nesta medida não será viável a ampliação da moradia atual pois que iria aumentar a 

desconformidade existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na verdade, apesar de o PDM proibir a construção de habitações na área em causa, a 

construção mostra-se legal por ter sido feita antes da entrada em vigor do PDM. ----------------- 

 -------- Verifica-se contudo que o PDM atualmente em vigor se encontra em processo de 

revisão que pode abranger a área em causa pois existem algumas áreas de pedreira (espaços 

de industrias extrativas) que se encontram esgotados, outras que se encontram 

abandonadas e outras ainda que deixaram de ter viabilidade económica, pelo que se poderá 

justificar a sua reconversão para os usos previstos nos espaços confinantes como preveem os 

artigos 59º, nº 2 e 60º do RPDM ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- I – A operação urbanística de ampliação da construção existente pretendida pelo 

interessado situa-se em área classificada na atual RPDM como espaço de indústria extrativa 

que se caracteriza pela ocupação exclusiva para exploração de inertes (artigo 59º, nº 1 do 

RPDM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- II – Enquanto tal classificação se mantiver não poderá ser autorizada qualquer 

REQUERIMENTOS 
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construção para a habitação designadamente a ampliação de habitação existente por tal 

situação se traduzir no aumento da desconformidade que a construção já apresenta hoje 

relativamente ao PDM. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- III – Em caso de cessação da exploração os espaços destinados à industria extrativa 

devem ser reconvertidos para os usos previstos nos espaços confinantes (artigos 59º, nº 2 e 

60º do RPDM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- IV – O RPDM está atualmente em processo de revisão que poderá abranger as 

situações referidas, alterando, se for caso disso, a classificação das áreas em causa. ------------ 

 -------- É, salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ----------------- 

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

 -------- “Tendo em conta a informação jurídica do dia 5 de julho de 2012, informa-se o 

requerente que a operação urbanística pretendida (ampliação de habitação existente) não 

poderá ser autorizada na atual classificação do RPDM espaço de indústria extrativa – 

categoria I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Convém salientar que o RPDM está atualmente em processo de revisão em que 

poderá ser alterado a classificação da área em questão.  ------------------------------------------------ 

 -------- Deverá dar-se conhecimento do teor da informação jurídica ao requerente.  ------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ------------------------- 

 -------- PROCº Nº 3/2012, DE KENNETH FRASER KNIGHT E KAREN KNIGHT – LEGALIZAÇÃO 

DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE EM FUNCHAIS:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 3/2012 em que Kenneth Fraser Knight 

e Karen Knight, residentes no sítio dos Funchais, neste município, solicitam a legalização de 

obras de alteração e ampliação de prédio existente, de que são proprietários no sítio dos 

Funchais, neste município. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não aprovar a pretensão pelos 

motivos expostos nas informações jurídica e técnica, de 5 e 27 de julho de 2012, 

respetivamente, que abaixo se transcrevem e de que devem ser dadas conhecimento aos 

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

 -------- Informação jurídica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “O requerente pretende legalizar a construção de um quarto e uma casa de banho 

que fez em ampliação da sua moradia que constitui o prédio urbano sito nos Funchais, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 03275/19980718 e inscrito na 
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respetiva matriz sob o artigo 10199. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tal prédio situa-se em área classifica na RPDM como “Espaço de Industria Extrativa I” 

que nos termos previstos no artigo 59º, nº 1 do RPDM se destina exclusivamente para 

explorações de inertes.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nesta medida não será viável a ampliação da moradia atual pois que iria aumentar a 

desconformidade existente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Na verdade, apesar de o PDM proibir a construção de habitações na área em causa, a 

construção mostra-se legal por ter sido feita antes da entrada em vigor do PDM. ----------------- 

 -------- Verifica-se contudo que o PDM atualmente em vigor se encontra em processo de 

revisão que pode abranger a área em causa pois existem algumas áreas de pedreira (espaços 

de industrias extrativas) que se encontram esgotados, outras que se encontram 

abandonadas e outras ainda que deixaram de ter viabilidade económica, pelo que se poderá 

justificar a sua reconversão para os usos previstos nos espaços confinantes como preveem os 

artigos 59º, n.º 2 e 60º do RPDM. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Em conclusão: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- I – A operação urbanística de ampliação da construção existente pretendida pelo 

interessado situa-se em área classificada na atual RPDM como espaço de indústria extrativa 

que se caracteriza pela ocupação exclusiva para exploração de inertes (artigo 59º, n.º 1 do 

RPDM). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- II – Enquanto tal classificação se mantiver não poderá ser autorizada qualquer 

construção para a habitação designadamente a ampliação de habitação existente por tal 

situação se traduzir no aumento da desconformidade que a construção já apresenta hoje 

relativamente ao PDM. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- III – Em caso de cessação da exploração os espaços destinados à industria extrativa 

devem ser reconvertidos para os usos previstos nos espaços confinantes (artigos 59º, n.º 2 e 

60º do RPDM). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- IV – O RPDM está atualmente em processo de revisão que poderá abranger as 

situações referidas, alterando, se for caso disso, a classificação das áreas em causa. ------------ 

 -------- É, salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ----------------- 

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

 -------- “Tendo em conta a informação jurídica do dia 5 de julho de 2012, informa-se o 

requerente que a operação urbanística pretendida (ampliação de habitação existente) não 
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poderá ser autorizada na atual classificação do RPDM espaço de indústria extrativa – 

categoria I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Convém salientar que o RPDM está atualmente em processo de revisão em que 

poderá ser alterado a classificação da área em questão.  ------------------------------------------------ 

 -------- Deverá dar-se conhecimento do teor da informação jurídica ao requerente.  ------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ------------------------- 

 -------- PROCº Nº 61/2011, DE JULLES LIMITED – ALTERAÇÕES NO INTERIOR DE MORADIA E 

LEGALIZAÇÃO DE GARAGEM E PISCINA EM CERRO DA MESQUITA:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 61/20211, em que a firma Julles Limited, 

com sede na Urbanização Mira Serra, Centro Comercial África, Loja 32 – r/chão, na cidade de 

Loulé, solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alterações de moradia 

unifamiliar e legalização de garagem e piscina num prédio de que é proprietária no sítio da 

Mesquita Alta, neste município. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal, nos termos da informação técnica de 17 de julho de 2012, que 

abaixo se transcreve e de que deve ser dado conhecimento à firma requerente, deliberou, 

por unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro - Aprovar o projeto de alterações da arquitetura, devendo os projetos das 

especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses; ------------------------------------- 

 -------- Segundo – Aceitar a declaração de compromisso de 2 de julho de 2012, relativa à 

demolição da garagem aquando do alargamento da via pública; -------------------------------------- 

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

 -------- “Da análise efetuada dos elementos entregues a 9 de julho do corrente estes serviços 

informam o seguinte:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. A piscina construída uma vez que é um complemento à habitação não existe 

qualquer inconveniente.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. Relativamente à garagem apresentada a mesma não cumpre o disposto no artigo 

72º do RPDM e não se trata de uma alteração e ampliação, mas sim, de uma construção 

autónoma à edificação já existente, assunto que se remete à consideração superior.  ----------- 

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

Superior. “ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- PROCº Nº 24/2012, DE CARLOS ALBERTO DA SILVA DE SOUSA E OUTRA – 

CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO - LEGALIZAÇÃO, EM MESQUITA 
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ALTA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 24/2012 em que 

Carlos Alberto da Silva de Sousa e outra, residentes no sítio da Mesquita Alta, Cx. Postal 

619-A, neste município, solicitam a legalização de construção e requalificação de muro de 

vedação, num prédio de que são proprietários no sítio da Mesquita Alta, neste município. ---- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a legalização de construção 

e requalificação de muro de vedação, nos termos das informações técnicas de 25 de junho e 

18 de julho de 2012, que abaixo se transcrevem e de que devem ser dadas conhecimento 

aos requerentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Informação da fiscalização municipal: -------------------------------------------------------------- 

 -------- “Face a este pedido de legalização de construção e requalificação de muro de 

vedação. Solicitado pelo Sr. Carlos Alberto da Silva de Sousa & Outra, situado na Mesquita 

Alta, tenho a informar o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - O muro em causa está edificado desde junho de 2003, altura em que foi objeto de 

auto de notícia da Fiscalização, que terminou com o pagamento da coima; ------------------------ 

 --------  - O processo de obras entregue então para a sua legalização foi analisado ao abrigo 

do processo de obras n.º 171/2003, com o objetivo para que este novo Proc.º n.º 24/2012 

está em curso, e mereceu parecer favorável da Técnica Municipal em 5 de dezembro de 

2003, embora nunca tenha sido licenciado posteriormente, tendo assim caducado a sua 

validade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Atendendo a estes factos e porque o parecer técnico de então, considerou tratar-se 

de recuperação de muro existente, não vejo motivos para ordenar o cumprimento do 

afastamento preconizado de 5 metros do eixo da via, até porque o afastamento existente 

hoje é de cerca de 3,5 metros. Só recorrendo à demolição do muro existente seria possível 

executar o que se propõe em planta de projeto. A faixa de rodagem tem em média 5,5 

metros de largura. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Além disso, decorreram já cerca de 10 anos. ---------------------------------------------------- 

 -------- Á consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “Concordo com o parecer da fiscalização, propondo-se a aprovação do presente 

muro de vedação. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ABERTURA DE PORTADA PARA PRÉDIO URBANO ENCRAVADO, NA VILA:- Presente 
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um requerimento da empresa PDE Ibérica – Participações e Desenvolvimento Empresarial, 

Lda., com sede na Avenida da Praia da Vitória, freguesia de São Sebastião da Pedreira, 

município de Lisboa, na qualidade de proprietária de um prédio urbano localizado na Vila de 

S. Brás de Alportel, conforme planta anexa ao pedido, em que é requerido a abertura de 

uma entrada para o Parque Roberto Nobre, com a colocação de um portão, dado que o 

prédio se encontra encravado, sem acesso à via pública. ------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo ao consultor 

jurídico para melhor decisão em próxima reunião de câmara. ------------------------------------------  

 -------- LICENCIAMENTO DA FESTA DE VERÃO EM S. ROMÃO:- Da Câmara Municipal de 

S. Brás de Alportel, foi presente um requerimento a solicitar licença para divertimento 

público em recinto improvisado para a realização de Festa em São Romão, no adro da igreja 

de São Romão, no dia 18 de agosto das 19h às 2h da madrugada do dia 19 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. 

 -------- Remeta-se cópia da informação técnica à entidade. --------------------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DO 20º CONVÍVIO MOTARD”:- Presente um requerimento do Moto 

Clube São Brás “Os Unidos da Estrada”, com sede na Rua Aníbal Rosa da Silva, n.º 2, nesta 

Vila, a solicitar licença para divertimento público em recinto improvisado para a realização 

do 20.º Convívio Motard, no recinto no parque da Fonte Férrea, no dia 10 de agosto das 10h 

às 9h do dia 12 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. 

Remeta-se cópia da informação técnica à associação. ---------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento da Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel, com sede na Praceta da Misericórdia n.º 20, neste município, a solicitar a 

isenção de pagamento de taxas para inspeção periódica do elevador existente na instituição, 

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. --------------------------------------------------------------- 
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 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE QUEIJARIA, NO 

SÍTIO DE JOÃO CAVALEIRO:- Presente um requerimento de Luís Carlos Contreiras Silvestre, 

residente no sítio de João Cavaleiro - Peral, neste município, na qualidade de comodatário, a 

solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento industrial de queijaria – tipo 3 

– atividade produtiva local no sítio de João Cavaleiro - Peral. ------------------------------------------- 

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

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

estabelecimento industrial de queijaria – tipo 3 – atividade produtiva local, no local 

pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica ao requerente. --------------------------------- 

 -------- LICENCIAMENTO DO FESTIVAL DE FOLCLORE:- Da Câmara Municipal de S. Brás de 

Alportel, foi presente um requerimento a solicitar licença para divertimento público em 

recinto improvisado para a realização de um Festival de Folclore, no Jardim da Verbena, no 

dia 19 de agosto das 22h à 1h da madrugada do dia 20 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. -  

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

 -------- LICENCIAMENTO DA FESTA DO EMIGRANTE:- Da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S.º Brás de Alportel, foi presente um requerimento a solicitar 

licença para divertimento público em recinto improvisado para a realização da Festa do 

Emigrante, no quartel dos bombeiros, no dia 14 de agosto das 22h às 2h da madrugada do 

dia 15 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. 

Remeta-se cópia da informação técnica à associação. ---------------------------------------------------- 

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

restantes assuntos agendados para a presente reunião. ------------------------------------------------- 
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 -------- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GONDOMAR – RECONHECIMENTO:- Presente um 

ofício, de 25 de julho último, remetido pelos Bombeiros Voluntários de Gondomar, a 

apresentar um reconhecimento profundo a todos os colaboradores do setor do Desporto 

desta Câmara Municipal, pelo apoio exemplar que lhes deram durante a sua permanência no 

Pavilhão Municipal aquando do combate ao incêndio. --------------------------------------------------- 

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

 -------- ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL – AGRADECIMENTO:- Presente um ofício, de 10 de julho último, remetido pela 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, a acusar a 

receção de transferência bancária no valor de vinte e sete mil euros e a agradecer o apoio 

financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER E AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO DE PARTICIPAÇÃO CÍVICA NA CONCEÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 

DA ACESSIBILIDADE:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “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 26º 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 26º do 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Projeto de participação cívica na conceção do 

plano municipal de promoção da acessibilidade. ----------------------------------------------------------- 

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Segue em anexo, sendo o 
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valor base do procedimento de € 4.800,00 mais IVA (sendo para cabimentar € 2.900,00 + IVA 

no ano de 2012 e € 1.900,00 + IVA no ano de 2013). ------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 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: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso 

das entidades públicas, dispõe que, a assunção de compromissos plurianuais 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

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

 -------- SOLICITAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, solicita-se à Câmara Municipal a emissão do parecer prévio 

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

dezembro, bem como a autorização prévia da Assembleia Municipal, uma vez que a presente 

despesa configura um compromisso plurianal. ------------------------------------------------------------- 

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

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

Assembleia Municipal para assunção do compromisso e posterior parecer deste executivo. --- 

 -------- 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 17 a 30 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 2755, 

2760, 2770 a 2772, 2782 a 2841, 2848 a 2851, 2873 a 2920, 2925, 2929 a 2945, 2949 no 

valor de € 167.417,29; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2759, 2927, no valor de € 2.290,03; --------------------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 2742 a 2754, 

2756 a 2758, 2761 a 2769, 2773 a 2781, 2842 a 2847, 2852 a 2872, 2921 a 2924, 2926, 2928, 

no valor de € 302.782,99. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 17h30m foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


