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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 18/2012 

 

da reunião ordinária de 11 de setembro 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 175, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.240.697,74€ dos 

quais 1.238.004,00€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.693,74 € 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 



     

 

Reunião de 2012/09/11  Página 4 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- HASTA PÚBLICA – TRÊS BANCAS DE PEIXE E MARISCOS, UMA BANCA DE FRUTAS E 

LEGUMES DO MERCADO MUNICIPAL:- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou 

aberto o período da hasta pública, iniciando-se os trabalhos para a arrematação. ---------------- 

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 03 de setembro de 

2012 marcada para este horário, de três bancas de peixe e marisco e uma banca de frutas e 

legumes no Mercado Municipal que se encontram vagas conforme deliberação tomada por 

este executivo na sua reunião ordinária realizada no passado dia 28 de agosto de 2012. ------- 

 -------- Bancas 22, 23 e 24 - Destinadas à venda de peixe e marisco e a Banca 29 - Destinada 

à venda de frutas e legumes ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Estava na sala uma única pessoa interessada em licitar, a qual foi devidamente 

identificada como a seguir se descreve: ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Rui Manuel da Purificação Martins – Cartão de Cidadão número 07231505 e 

contribuinte fiscal número 133593967. ---------------------------------------------------------------------- 

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

euros), por cada banca (Banca 23 e 24), considerou o órgão executivo a praça finda com a 

referida licitação, dando por encerrado o ato público com a adjudicação, por arrematação, a 

Rui Manuel da Purificação Martins da Banca 23 e 24 do Mercado Municipal, tendo de 

imediato sido notificado verbalmente para o pagamento do valor da arrematação, acrescido 

do imposto sobre o valor acrescentado e assinatura do auto de arrematação que foi fixado 

para este mesmo dia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O auto de arrematação não fica aqui descrito, encontrando-se este documento nos 

documentos anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------- 

HASTA PÚBLICA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo 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: -------- 

 -------- – Proposta de Criação de Tarifa para Feira de Stock Out; --------------------------------------- 

 -------- – Proposta de despesas de representação – Cargos Dirigentes; ------------------------------- 

 -------- – Algarve Central – Iniciativas de Marketing Turístico baseadas nas Tic’s – 

Fornecimento de uma Aplicação Solução Móvel de Serviços Públicos e Informação Turística. - 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 ------------------------------------- “Alteração Orçamental N.º 07/2012 ----------------------------------- 

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

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

 --------  - Despesas com aquisição de serviços na Administração Autárquica; ----------------------- 

 --------  - Despesa com pessoal e aquisição de bens e serviços no Departamento Técnico 

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

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

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

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

 --------  - Investimento com a aquisição de equipamento no Departamento Administrativo e 

Financeiro, 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 cento e oito mil e quinhentos 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 sétima 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 implementação. --------------------- 

 -------- PROPOSTA DE COMPLEMENTO DE APOIO À FAMÍLIA:- Presente uma proposta do 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: -------------------------------- 

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

 ------------------------------------- “Complemento de Apoio à Família  ------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- A lei número cinco, barra, noventa e sete, de dez de fevereiro, Lei-quadro da 

Educação Pré-Escolar, determina na sua alínea c) do número dois do seu artigo vigésimo 

segundo (… a melhoria da qualidade da educação, designadamente através de incentivos à 

valorização dos profissionais da educação pré-escolar e do alargamento de horário da oferta 

de horários adequados aos interesses das famílias).  ------------------------------------------------------ 

 -------- Assim, nos termos do número dois do artigo sexto do Decreto-Lei número cento e 

quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de junho, tem vindo esta autarquia a oferecer 

um período de prolongamento de atividade diária até às dezoito horas e trinta minutos.  ------ 

 -------- Desta forma e de acordo com o Despacho Conjunto número trezentos, barra, noventa 

e sete, o Decreto-Lei número cento e quarenta e sete, barra, noventa e sete, de onze de 

junho, no desenvolvimento dos princípios consagrados na lei número cinco, barra, noventa e 

sete, de dez de fevereiro, determinou que as componentes não educativas da educação pré-

escolar fossem comparticipadas pelas famílias de acordo com as respetivas condições 

socioeconómicas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Assim sendo, informa-se que será cobrado o valor (mensal) de: -------------------------- 

 -------- Vinte e quatro euros (24€) para as famílias que não beneficiam de auxílios 

económicos para as atividades escolares; -------------------------------------------------------------------- 

 -------- Doze euros (12€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos 

no escalão B; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Gratuito (0€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - Considerando que as atividades no mês de setembro decorrem desde o dia 

dezassete, tempo inteiro, informa-se que será cobrado o valor de: ------------------------------------ 

 -------- Dezassete euros e cinquenta cêntimos (17,50€) para as famílias que não beneficiam 

de auxílios económicos para as atividades escolares; ----------------------------------------------------- 

 -------- Oito euros e cinquenta cêntimos (8,50€) para as famílias cujas crianças beneficiam 

de auxílios económicos no escalão B; -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Gratuito (0€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - Ainda, por se verificar que no mês de julho do ano de dois mil e treze, as 

atividades decorrerão até ao dia seis de julho, informa-se que será cobrado o valor de: --------- 

 --------  Três euros e cinquenta cêntimos (3,50€) para as famílias que não beneficiam de 
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auxílios económicos para as atividades escolares; --------------------------------------------------------- 

 -------- Um euro e setenta e cinco cêntimos (1,75€) para as famílias cujas crianças 

beneficiam de auxílios económicos no escalão B; ---------------------------------------------------------- 

 -------- Gratuito (0€) para as famílias cujas crianças beneficiam de auxílios económicos de 

escalão A.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a presente proposta 

dando-se conhecimento ao Sector de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA DE AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma 

proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: --------------- 

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

 ------------------------- “AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS --------------------------- 

 -------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei n.º 147/2008 de 20 de julho novas atribuições e 

competências das autarquias locais, que são transferidas para os municípios as atribuições 

ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, 

fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. ------------------------------------------------ 

 -------- Sendo pois da competência dos órgãos municipais e de acordo com o Despacho n.º 

1898/2009 de 17 agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 14368-A/2010, 

de 14 de setembro de 2010 e pelo Despacho n.º 12284/2011 de 19 de setembro de 2011 

comparticipar, como menciona a redação do n.º 1 do artigo 7º, deste mesmo despacho, “ nos 

encargos com refeições, livros e outro material escolar, atividades de complemento curricular 

e alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”. -------------------------------- 

 -------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a definição dos valores a atribuir, para o primeiro ciclo de ensino básico e 

atendendo aos valores mínimos anteriormente publicados no Anexo III do último despacho e 

de acordo com o Despacho n.º 11886-A / 2012 de 6 de setembro de 2012 e face às atuais 

condições económicas e restrições de orçamento municipal. -------------------------------------------- 

 -------- Após consulta do valor necessário para fazer face às despesas referentes à aquisição 

de manuais escolares e material escolar do primeiro ciclo (1º ciclo); --------------------------------- 

 -------- Proponho que as verbas a atribuir sejam de: ----------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro (1º) e Segundo (2º) ano escolaridade: Escalão A  45,00€,   Escalão B   22,50€ -  

 -------- Terceiro (3º) e Quarto (4º) ano escolaridade: Escalão A     50,00€,  Escalão B    25,00€ 

 -------- Considerando que cabe também à autarquia a definição dos valores a atribuir, ao 

PROPOSTAS 
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Pré-escolar, para a aquisição de material escolar, proponho que a verba a atribuir a este 

grupo educativo seja de: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pré-escolar: Escalão A  30,00€,  Escalão B  15,00€ ------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto proceda-se do seguinte modo: --------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro - Que sejam os alunos do primeiro ciclo do ensino básico e pré-escolares 

escalonados de acordo com o supra referido despacho e anexos atualizados; ---------------------- 

 -------- Segundo – Que sejam atribuídos os valores dos escalões de acordo com a proposta 

acima definida,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro – Que usufruam de isenção de pagamento de refeitório todos os alunos de 

Escalão A e prolongamento de horário os alunos de pré-escolar abrangidos pelo mesmo 

escalão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Quarto – Que aos encarregados de educação caiba suportar metade do valor da 

refeição para todos os alunos de Escalão B e prolongamento de horário dos alunos de pré-

escolares abrangidos pelo mesmo escalão. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Quinto – Que a modalidade de pagamento deste apoio seja por transferência para o 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S. Brás de Alportel, conforme metodologia 

aprovada por esta autarquia em doze de agosto de dois mil e um e que se tem mostrado 

eficaz. Devendo assim continuar a ser emitidas as declarações para entregar às famílias do 

primeiro ciclo (1º ciclo), de modo a que estas possam adquirir os manuais e material escolar, 

nas papelarias locais, e informados os educadores do ensino pré - escolar da verba 

correspondente aos seus alunos abrangidos de modo a que estes façam a melhor gestão. ----- 

 --------  Sexto – Que se proceda à transferência de acordo com a tabela em anexo, nos 

valores de 2.115,00€ para pré-escolar (escalões A e B) e de 7.245,00€ para o 1º ciclo 

(escalões A e B); total global de verba a transferir de 9.360,00€ (Nove mil trezentos e 

sessenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ainda em anexo a esta informação se adiciona ofício n.º 579 de 07/08/2012 do 

agrupamento de escolas com as listagens de atribuição de escalão de todos os graus de 

ensino para o ano letivo 2012/2013.” ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e por concordar com a presente 

proposta autorizar a transferência de verba no valor de 9.360,00€ (nove mil trezentos e 

sessenta euros) no prazo de 30 dias para o Agrupamento Escolar José Belchior Viegas de S. 

Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ----------------------------------------- 
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 -------- PROPOSTA DOS VALORES DAS SENHAS PARA OS REFEITÓRIOS ESCOLARES 

2012/2013:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que 

abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 --------------------------------- “Valores de Refeições em Refeitório Escolar ----------------------------- 

 -------- Tendo em conta o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento da ação 

social escolar, enquanto modalidade dos apoios e complementos educativos previstos na Lei 

de Bases do sistema educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86 de 14 de outubro, na redação 

dada pela Leis n.ºs 115/97 de 19 de setembro e 9/005 de 30 de agosto e nos termos do 

Decreto-lei n.º 55/2009 de março, impõe-se fixar anualmente as comparticipações 

correspondentes aos apoios destinados a alojamento e alimentação. -------------------------------- 

 -------- Após publicação em diário da Republica de respetivo despacho anual sobre esta 

matéria, nomeadamente Despacho n.º 11886-A/2012 de 6 de setembro de 2012 que não 

apresenta novos valores para o ano letivo de 2012/2013;  ---------------------------------------------- 

 -------- Proponho então a manutenção dos valores existentes, respetivamente o valor de 

refeição em refeitório escolar de: ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Um euro e quarenta e seis cêntimos (1,46€), regime normal; --------------------------------- 

 -------- Para as famílias com escalão B atribuído o valor de setenta e três cêntimos (0,73€); --- 

 -------- Para famílias com escalão A atribuído, refeição Gratuita; ------------------------------------- 

 -------- Mais informo que, a venda das respetivas senhas de almoço para as escolas de Pré-

escolar e Primeiro ciclo se efetuará nos serviços de Taxas e Licenças desta autarquia onde os 

respetivos encarregados de educação se poderão deslocar para a aquisição dos livros de 

senhas já a partir do dia 14 de setembro 2012 no horário normal de expediente da 

tesouraria.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  A Câmara Municipal deliberou por unanimidade concordar com a presente proposta 

dando-se conhecimento ao Sector de Taxas e Licenças. -------------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA PARA TAXA MENSAL DE SETEMBRO, REGIME DE CLASSES NAS PISCINAS 

MUNICIPAIS COBERTAS:- Presente uma proposta do Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, 

que abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------- “Piscinas Municipais Cobertas ------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Regime de classes, Taxa Mensal de setembro ---------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que as Piscinas Municipais Cobertas reabrem ao público no 

próximo dia 17 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tendo em consideração que as Tabelas de Taxas e Licenças atualmente em vigor 

apenas estipulam valores mensais para os utilizadores em regime de classes, conforme 

alíneas a) e b) do ponto 4.3 da já referida tabela; ---------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que no próximo mês de setembro, sejam cobradas aos utilizadores em 

regimes de classes as seguintes taxas: ------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - 1 x semana - € 7,83; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - 2 x semana - € 10,44.” --------------------------------------------------------------------------------  

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

Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade, ao Serviço de Taxas e Licenças e às Piscinas 

Municipais Cobertas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE TARIFA PARA FEIRA DE STOCK OUT:- Presente uma 

proposta da Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, que abaixo se transcreve: ------------------------ 

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

 ----------------------------- “TARIFAS PARA PARTICIPAÇÃO EM STOCK OUT ---------------------------------------- 

 -------- Considerando que, dando continuidade ao plano de ações de dinamização do 

comércio local, a Câmara Municipal tem vindo a promover, em parceria com a Associação de 

Comércio e Serviços do Algarve (ACRAL), feiras de saldos, designadas “Stock Outs”, de modo 

a proporcionar aos estabelecimentos comerciais de venda o escoamento de produtos em fim 

de coleção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que este tipo de iniciativas pretende valorizar o setor do comércio local, 

promovendo eventos que têm por base a concentração num só espaço, de diferentes serviços 

e atividades complementares, tornando a oferta mais completa e atrativa para o público, e 

proporcionando para a comunidade uma oportunidade de fruição cultural e lúdica. ------------- 

 -------- Considerando que, neste âmbito e na continuidade das anteriores realizações, 

decorreu nos passados dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro do corrente a segunda edição da 

feira de saldos de verão, no Jardim Carrera Viegas, promovida pela Câmara Municipal, com a 

colaboração da ACRAL; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que estas atividades implicam alguns custos, que se prendem com a 

logística e divulgação do evento, proponho a aprovação dos seguintes valores a aplicar à 
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participação dos lojistas nesta iniciativa, designadamente: Feira de Saldos de Verão. ------------ 

 -------- Valor de ocupação por espaço 3 x 3 m: 45 €; ------------------------------------------------------ 

 -------- Valor de ocupação por 2 espaços 6 x 3 m: 80 €. --------------------------------------------------- 

 -------- (este valor será multiplicado por número de espaços desta área). --------------------------- 

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

 -------- PROPOSTA DE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO – CARGOS DIRIGENTES:- Presente 

uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, que abaixo se transcreve: -------- 

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

 --------------------------- “Despesas de Representação – Cargos Dirigentes ---------------------------- 

 -------- Considerando que a Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, procede à adaptação à 

administração local da Lei n.º 2/2004 de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.º 51/2005 de 30 

de agosto, 64-A/2008 de 31 de dezembro, 3-B/2010 de 28 de abril, e 64/2011 de 22 de 

dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços da administração central, 

regional e local do Estado; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que o n.º 2 do art.º 24º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto acima 

aludida consigna que “compete à Assembleia Municipal mediante proposta da Câmara 

Municipal, conceder o abono de despesas de representação ao pessoal dirigente das 

câmaras municipais”; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que o pessoal dirigente da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel é 

composto por um Diretor de Departamento e dois Chefes de Divisão; -------------------------------- 

 -------- Considerando que as suas responsabilidades não são inferiores às inerentes aos 

colegas da Administração Central. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que ao Diretor de Departamento e às Chefes de Divisão desta Câmara 

Municipal sejam atribuídos, nos termos do despacho Conjunto o suplemento mensal por 

despesas de representação no valor de € 311,22 e de € 194,80 respetivamente.” ----------------- 

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

Remeta-se à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ALGARVE CENTRAL – INICIATIVAS DE MARKETING TURÍSTICO BASEADAS NAS TIC’S – 

FORNECIMENTO DE UMA APLICAÇÃO SOLUÇÃO MÓVEL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 

INFORMAÇÃO TURÍSTICA:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, Eng.º António 

Eusébio, que abaixo se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “ALGARVE CENTRAL – “ INICIATIVAS DE MARKETING TURISTICO BASEADAS NAS 

TIC’S” – FORNECIMENTO DE UMA APLICAÇÃO SOLUÇÃO MÓVEL DE SERVIÇOS PUBLICOS E 

INFORMAÇÃO TURISTICA ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por forma a dar seguimento ao desenvolvimento das operações previstas na 

candidatura da RUCI- Algarve Central, nomeadamente na operação que diz respeito à 

implementação de soluções inovadoras para a região através da utilização das Tecnologias 

de informação ao serviço dos munícipes; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por solicitação do parceiro Leader - Município de Faro - em seu ofício n.º 014722 de 6 

de setembro 2012, aqui junto em anexo; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que a Câmara Municipal delibere: ------------------------------------------------------ 

 -------- 1) Aprovar a reprogramação plurianual para o fornecimento de uma aplicação 

Solução Móvel de Serviços públicos e Informação Turística, no âmbito da operação “ 

Iniciativas de Marketing Turístico Baseadas nas TIC’S – Algarve Central com o valor de € 

8.170,00 (4,3%) acrescido de IVA, previsto em orçamento municipal, --------------------------------- 

 -------- 2) Solicitar à Assembleia Municipal, a aprovação da reprogramação financeira nos 

termos do art.º 22 do Decreto-lei n.º 197/99,de 8 de junho, cuja proposta da empresa 

Visualforma foi objeto de deliberação de adjudicação, em reunião camarária de 04/05/2011 

do Município de Faro, de 11/05/2011 do Município de Tavira, de 12/052011 do Município de 

S. Brás de Alportel, de 18/05/2011 do Município de Loulé, de 25/05/2011 do Município de 

Olhão, de 31/05/2011 do Município de Albufeira e na reunião de direção da Entidade 

Regional de Turismo do Algarve, realizada a 03/06/2011; ----------------------------------------------- 

 -------- 3) Solicitar a Autorização prévia da Assembleia Municipal, para os efeitos previstos na 

alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, de acordo com a informação 

do parceiro leader em anexo.” ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Remeta-se à Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROCº Nº 25/2012, DE ANDREW IRMIN VON KIMMELMANN – CERRO DA 

MESQUITA – ALTERAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 25/2012, em que Andrew Irmin Von 

kimmelmann, residente no Cerro da Mesquita – Monte Charrua, Cx. Postal 130-A, neste 

município solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a alteração de prédio 

existente e construção de piscina, localizado no Cerro da Mesquita. --------------------------------- 

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

devendo os projetos de especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 31 de agosto de 2012, que abaixo se transcreve e que deve 

ser dado conhecimento ao requerente. ---------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente Alteração de Prédio Existente e 

Construção de Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: - 

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

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

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

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

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

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

 -------- Espaço Agrícola Indiscriminado; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confina a Sul com Via Não Classificada. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições do RPDM, sem prejuízos das restantes disposições 

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

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

 -------- 1. O prédio objeto da pretensão localiza-se no Serro da Mesquita, é composto por 

prédio Urbano – edifício rés-do-chão, com quintal, com área coberta de 166,0m2 e área 

descoberta de 549,5m2 totalizando uma área total de 715,5m2, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 8819/19940713 e inscrito sob o artigo n.º 7146.--------------------------- 

 -------- 2. Analisada a memória descritiva verifica-se que o requerente pretende construir 

“uma estrutura em madeira (terraço descoberto), criando na fachada a norte uma zona de 

sombreamento. Será também construída uma piscina e consequente zona técnica.” ------------- 

 -------- 3. Na sequência do ponto anterior verifica-se que não existe aumento da área de 

REQUERIMENTOS 
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construção apenas impermeabilização de novos solos (construção da piscina e da pérgula). A 

referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelo artigo n.º 23-E, do 

Regulamento do Plano Diretor Municipal; ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 5. Relativamente à construção da piscina a mesma será implantada em área 

parcialmente ocupada por uma garagem em estado devoluto. Não se vê nenhum 

inconveniente à sua construção. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6. O técnico “refere que das intervenções (construção de pérgula e piscina em zonas 

já edificadas) não originam nem agravam a desconformidade com as normas do DL n.º 

163/06 de 8 de Agosto”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

apresentação de projeto de especialidades. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROCº Nº 11/2012, DE MÁRIO REBAUDO – S. ROMÃO – LEGALIZAÇÃO DA 

AMPLIAÇÃO E ALTERAÇÕES DE MORADIA UNIFAMILIAR E ALTERAÇÃO DE ANEXO:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 11/2012, em que Mário 

Rebaudo, residente no Cerro da Mesquita – Monte Charrua, Cx. Postal 130-A, neste 

município solicita a aprovação do projeto de arquitetura relativo a legalização da ampliação 

e alterações de moradia unifamiliar e alteração de anexo, num prédio de que é proprietário 

no referido local. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, de acordo com a informação técnica de 10 de setembro. ------- 

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

 -------- “De acordo com a informação do serviço de fiscalização de 22 de fevereiro de 2012, o 

mesmo informa que a obra em questão não foi executada. (processo n.º 191/95) ---------------- 

 -------- No entanto o requerente vem apresentar um projeto de legalização da ampliação e 
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alterações de uma moradia Unifamiliar e de anexo no mesmo local. --------------------------------- 

 -------- Assim estes serviços informam que a presente pretensão não está em conformidade 

com o processo que o antecedeu, assim sendo solicita-se esclarecimentos quanto ao sucedido 

uma vez que o técnico responsável é o mesmo. ------------------------------------------------------------- 

 -------- Dado que o prédio em questão se insere em Espaço Agrícola Condicionado e em 

Reserva Agrícola Nacional, este carece de parecer às entidades competentes. --------------------- 

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

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

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

FERRAGENS, FERRAMENTAS, BRICOLAGE, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTRAS:- 

Presente um requerimento da empresa O Parafuso, Lda. com sede na Rua José Dias Sancho, 

n.º 140, nesta vila, na qualidade de proprietário, a solicitar que lhe seja certificado se, 

quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente 

exploração de um estabelecimento de comércio de ferragens, ferramentas, bricolage, 

materiais de construção entre outras, neste município. -------------------------------------------------- 

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

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

estabelecimento de comércio de ferragens, ferramentas, bricolage, materiais de construção 

entre outras, no local pretendido. ----------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ACTIVIDADES DE APOIO NAS ESCOLAS:- O 

Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou o protocolo a celebrar com o Centro 

de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel que abaixo se transcreve: - 

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

 ---------------- “Protocolo de Colaboração para Atividades de Apoio nas Escolas ------------------ 

 -------- A educação, pedra basilar do desenvolvimento de uma comunidade, constitui área de 

ação prioritária no município de São Brás de Alportel. ---------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, pretende a Câmara Municipal de São Brás de Alportel dar continuidade 

ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, para um ensino de qualidade e excelência no 

concelho, de modo a melhorar a oferta de atividades e serviços prestados às crianças, nas 

escolas do concelho; e sobretudo no que respeita às atividades de acompanhamento de 

crianças e jovens com necessidades especiais, de relevante importância, para promover a sua 

plena integração, passo determinante para a construção de uma comunidade mais inclusiva.  

 -------- Para o cumprimento destes objetivos, é fundamental a promoção do trabalho em 

parceria, com uma ação conjunta, que envolve os diferentes agentes educativos da 

comunidade, pelo que se estabelece o presente protocolo entre a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel e o Centro de Cultura e Desporto de Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia para a realização destas atividades. -------------------------------------------------- 

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

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

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

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

MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

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

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

 -------- É acordado o presente protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: ----------------- 

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

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

prossecução de atividades de apoio e serviços prestados às crianças e jovens que frequentam 

as escolas do concelho de São Brás de Alportel, sobretudo no que concerne ao 

acompanhamento de crianças e jovens com necessidades educativas especiais;------------------- 

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 1 - O segundo outorgante compromete-se a implementar atividades de apoio a 

crianças e jovens nas escolas do concelho, incluindo atividades de acompanhamento de 

crianças e jovens com necessidades educativas especiais; ----------------------------------------------- 

 -------- 2 - O primeiro outorgante compromete-se pelo presente protocolo, a disponibilizar os 

espaços e meios necessários à realização das atividades de apoio às crianças; --------------------- 

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

para contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades propostas, no 

período de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de € 10.000,00 

(dez mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - A transferência deverá ser feita por tranches, de acordo com o solicitado pelo 

Segundo Outorgante; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- O segundo outorgante entregará ao primeiro relatório mensal sucinto das 

necessidades de comparticipação, relativas às atividades desenvolvidas.---------------------------- 

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

 -------- Para além do relatório mensal previsto na cláusula III, o segundo outorgante obriga-

se a prestar todas as informações solicitadas pelo primeiro outorgante, no sentido de lhes ser 

permitido acompanhar o desenvolvimento das atividades. ---------------------------------------------- 

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

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará durante o 

primeiro período do presente ano letivo 2012/2013; ------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ CLÁUSULA VI --------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo poderá ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, 

mediante comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de trinta (30) dias, sem 

necessidade de fundamentação. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

poderes ao Senhor Presidente para o assinar. -------------------------------------------------------------- 

 -------- TAXAS A APLICAR NA COBRANÇA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS:- 

Presente uma informação da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, de 03 de setembro 

corrente, que a seguir se transcreve: -------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- “Taxas a aplicar na cobrança do Imposto Municipal sobre Imóveis ------------------------ 

 -------- Tendo em consideração os n.os 1 e 5 do art.º 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (C.I.M.I.), do Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, e suas alterações, 

os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam as taxas a aplicar em 

cada ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As taxas do imposto municipal sobre imóveis deverão ser fixadas de acordo com os 

seguintes limites (art.º 143 da Lei n.º 64B/2011 de 2011-OE2012):------------------------------------ 

 -------- Prédios rústicos: 0,8%; ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Prédios urbanos: 0,5% a 0,8%; ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI: 0,3% a 0,5%. --------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração que os municípios terão de informar a Direção Geral dos 

Impostos até ao dia 30 de novembro de cada ano, quais as taxas aprovadas para aplicação 

no ano seguinte, sob pena de as mesmas serem fixadas pela Administração Central pelos 

valores mínimos (0,5% e 0,3% respetivamente), tal como está estabelecido no n.º 13 do 

art.º 112º do já referido diploma legal; ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Solicita-se ao Sr. Presidente que este assunto seja analisado em reunião de câmara, 

afim de se poder submeter, em tempo útil, a aprovação da Assembleia Municipal, em sessão 

a realizar até ao próximo mês de Novembro. --------------------------------------------------------------- 

 -------- É o que me cumpre informar. V.Exª decidirá o que melhor entender acerca deste 

assunto.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo à situação de crise financeira que o país atravessa e devido à grande 

quebra de receita que os municípios sofreram, nomeadamente  no que respeita às receitas 

do IMT, a qual se prevê que diminua cerca de 90% para o próximo ano. ----------------------------- 

 -------- Atendendo à nova avaliação e aos custos incorridos  com a mesma, no ano corrente, 

em 5% dos valores cobrados, por forma a não resultar uma diminuição de receita em relação 

ao ano anterior no que respeita a este imposto (IMI), para não se colocar em causa o pleno 

funcionamento dos serviços e equipamentos da Câmara Municipal,  o Sr. Presidente propôs a 

taxa de 0,8% para a generalidade dos prédios rústicos, a taxa de 0,7% para a generalidade 

dos prédios urbanos e a taxa de 0,44% para os prédios avaliados nos termos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI). -------------------------------------------------------------------- 

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

Moura, o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro – Propor a taxa de zero, vírgula, oito por cento para a generalidade dos 

prédios rústicos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Propor a taxa de zero, vírgula, sete por cento para a generalidade dos 

prédios urbanos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro – Propor a taxa de zero, vírgula, quarenta e quatro por cento para os prédios 

avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI); ---------------------- 

 -------- Quarto – Submeter esta deliberação à Assembleia Municipal para que este órgão 

tome a sua deliberação final em tempo útil. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SEIGOKAN PORTUGAL:- 

Presente a comunicação remetida pela Associação de Karaté Seigokan Portugal, a solicitar a 

atribuição de um subsídio (650,00€) para fazer face às despesas inerentes com esta 

atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 650,00 (seiscentos e cinquenta euros) conforme solicitado e no prazo de 30 dias. Remeta-

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – ALTERAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DO PARQUE 

EMPRESARIAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a 

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

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

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

 -------- “Assunto: Alteração do Plano de Pormenor do Parque empresarial de São Brás de 

Alportel (Procedimento Ajuste Direto). ---------------------------------------------------------------------- 

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

64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 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 
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celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (número 10 do artigo 6º do 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Alteração do Plano Pormenor do Parque 

Empresarial de São Brás de Alportel. -------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 5.000,00 (a acrescer o IVA à taxa legal em vigor). -------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BROCHURAS, 

PANFLETOS, AGENDAS SÃO BRÁS ACONTECE, ENTRE OUTROS (PROCEDIMENTO AJUSTE 

DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão 

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

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

 -------- “Assunto: Prestação de Serviços de Distribuição de Brochuras, Panfletos, Agendas 

São Brás Acontece, entre outros (Procedimento Ajuste Direto). -------------------------------------- 

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

64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 26º sob epígrafe 
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“contratos de prestação de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a 

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

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

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

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

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

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

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

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

Brochuras, Panfletos, Agenda São Brás Acontece, entre outros. ---------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 600,00 (com IVA incluído). -------------------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSISTÊNCIA DO PARQUE 

INFORMÁTICO DAS ESCOLAS EB1 E JARDINS DE INFÂNCIA (PROCEDIMENTO AJUSTE 

DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão 

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

 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- “Assunto: Prestação de Serviços para Assistência do Parque Informático das Escolas 

EB1 e Jardins de Infância (Procedimento Ajuste Direto). ------------------------------------------------ 

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

64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

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

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

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

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

Parque Informático das Escolas EB 1 e Jardins de Infância. ---------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 1.125,00 (a acrescer o IVA à taxa legal em vigor). -------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- PEDIDO DE PARECER – LICENCIAMENTO E SUPORTE DE SOFTWARE VMWARE – 1 

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

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

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

 -------- “Assunto: Licenciamento e Suporte de Software VMware – 1 ano (Procedimento 

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

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

64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011, adiante designado OE 2012, a prestação de serviços 

sofre nova alteração na medida em que o OE 2012 prevê no seu artigo 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: Licenciamento e Suporte de Software VMware 

– 1 Ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 2.000,00 mais IVA à taxa legal em vigor. ------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

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

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

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

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

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

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

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 
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prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não se aplica.--------------------- 

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.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, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Sendo 

assim no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que o pagamento da 

referida prestação de serviços será efetuado na totalidade no ano de 2012, pelo que não está 

sujeita a autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- 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 28 de agosto a 10 de setembro 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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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 3290 a 

3292, 3302, 3321 a 3337, 3348 a 3381, 3408 a 3432, 3439 a 3452, 3454 a 3455, 3468 a 3470, 

3472 a 3475 no valor de € 92.415,48; ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3385, 3387 a 3404, no valor de € 23.919,10; ---------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 3289 a 3293, 

3301, 3303 a 3320, 3338 a 3347, 3382 a 3384, 3386, 3405 a 3407, 3433 a 3438, 3453, 3456 a 

3467, 3471, 3476 no valor de € 131.405,87. ----------------------------------------------------------------- 
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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 Financeira e Patrimonial, a 

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


