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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 24/2012 

 

da reunião ordinária de 4 de dezembro 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 e Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. --- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

HORA DE ABERTURA:- Nove 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 233, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.368.481,02€ dos 

quais 1.363.881,39€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.779,54€ em numerário e 820,09€ em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



     

 

Reunião de 2012/12/04  Página 3 

 -------- Sendo nove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo nove 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: -------- 

 --------  – Proc. N.º 41/2012, de John Michael Manning e Linda Elaine Manning – Cerro do 

Botelho – Legalização das alterações e da ampliação de moradia unifamiliar existente; --------- 

 --------  – Modelo de Estrutura Orgânica para a Câmara Municipal; ----------------------------------- 

 --------  – Pedido de Parecer – Prestação de Serviços para determinação dos parâmetros de 

qualidade de água de abastecimento público, análises ao gelo do Mercado Municipal, 

análises de águas de recreio e análises de alimentos (Procedimento Ajuste Direto). ------------- 

 --------  – Transferências da Conta “Renascer das Cinzas” para o Centro de Cultura e 

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

Alportel; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Senhor Presidente informou o restante executivo que o Vereador Dr. João Moura, 

no passado dia 29 de novembro apresentou, por escrito, um pedido de renúncia do seu 

mandato, com efeitos a partir do dia 1 de dezembro do corrente ano, nos termos do artigo 

76º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e reescrita pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 

de janeiro, tendo justificado o seu pedido por motivos de foro pessoal. ----------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente comunicou ainda que aceitou o pedido de renúncia apresentado 

pelo Vereador Dr. João Moura, tendo convocado o Dr. Tomás Nunes, para estar presente na 

reunião de hoje, a fim de se efetuar a substituição, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 79 

da lei acima citada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O Vereador Dr. Tomás sugeriu que fosse alterado o horário em que iluminação 

pública é acesa junto ao parque escolar, pois nos dias de inverno, às 17h30m, à hora em que 

as crianças saem das várias escolas está muito escuro. --------------------------------------------------- 

 -------- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, informou que iria solicitar a alteração de 

horário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Neste momento saíram da sala de reuniões os Vereadores Dr. Tomás Nunes e 

Eng.º Acácio Martins, por fazerem parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. -------------------------------------------------------------- 

 -------- 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL:- Presente em proposta, a terceira revisão orçamental 

para o ano económico de 2012, a qual importa, para o ano 2012, o montante de € 1.500,00 

(mil e quinhentos euros) e o montante de € 85.500,00 (oitenta e cinco mil e quinhentos 

euros) para os três anos seguintes: ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Relatório: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “No corrente ano económico verifica-se a necessidade de recorrer a mais uma revisão 

orçamental - a 3.ª do ano de 2012, devido a: --------------------------------------------------------------- 

 -------- Face à oportunidade de criação de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP), no 

âmbito da Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, que regula os procedimentos a adotar 

na criação de Equipas de Intervenção Permanente (EIP), nos Corpos de Bombeiros das 

Associações Humanitárias, as quais serão constituídas ao abrigo do disposto no n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pela Portaria 

75/2011 de 15 de fevereiro, vai esta Câmara Municipal promover a candidatura para a 

criação da mesma, em parceria com a Associação Humanitária e a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para o efeito, surge a necessidade da criação de uma nova ação denominada “Equipa 

de Intervenção Permanente” no projeto já existente relativo aos apoios à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel. Esta ação apresenta uma 

duração de 3 anos, originando um plano financeiro plurianual desde dezembro de 2012 a 

dezembro de 2015, com um valor anual de € 30.000,00. ------------------------------------------------- 

 -------- Face ao exposto, para o orçamento aprovado para o ano de 2012 modificado 

aquando da 1.ª revisão orçamental, verifica-se que os montantes totais das receitas e 

despesas, não apresentam qualquer alteração, o reforço de dotações na despesa, para o ano 

de 2012, no montante de mil e quinhentos euros, é compensado pela dotação excedentária 

em outra rubrica orçamental. Assim sendo, fica estabelecido, em relação à gestão corrente: -- 

PROPOSTAS 
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 -------- RECEITAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- (Em euros) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

RECEITAS 
ORÇAMENTO INICIAL % 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2011   155.328,87 1,15 

Correntes 9.054.754,00 68,00 9.054.754,00 67,21 

Capital 4.261.968,00 32,00 4.261.968,00 31,64 

Soma 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

 ------ DESPESAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASSIFICAÇÃO DAS 

DESPESAS 
ORÇAMENTO INICIAL % 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Correntes 8.918.286,00 66,97 8.918.286,00 66,20 

Capital 4.398.436,00 33,03 4.553.764,87 33,80 

Somas 13.316.722,00 100,00 13.472.050,87 100,00 

 -------- Submete-se assim à Câmara e Assembleia Municipal, no uso da competência definida 

respetivamente na alínea c) do n.º 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

3.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2012.” ------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 

aprová-la, por unanimidade, e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da competência que a este órgão é atribuída pela alínea b) do n.º 2 

do artigo 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Reentraram na sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio e Dr. Tomás, para 

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

 ------ APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 2013 – ORÇAMENTO DA 

RECEITA E DA DESPESA, GRANDES OPÇÕES DO PLANO, AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS, MAPA DE PESSOAL E ATUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS:- O 

Senhor Presidente apresentou, a proposta do Orçamento, e do Plano Plurianual de 

Investimentos e as Atividades Mais Relevantes para o ano de dois mil e treze, constituindo 

estes dois últimos documentos a súmula das Grandes Opções do Plano, tendo já explicado, 
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verbalmente na reunião tida com o Vereador Dr. João Moura e o deputado da assembleia 

municipal Eng.º Francisco Keil do Amaral, ocorrida no passado dia 20 de novembro. ------------ 

 ------ Acrescentou ainda o Senhor Presidente que o Plano Plurianual de Investimentos orça 

em € 3.024.185,00 (três milhões, vinte e quatro mil, cento e oitenta e cinco euros), como 

verba total. Quanto às “Atividades Mais Relevantes”, o seu valor global é de € 4.113.260,00 

(quatro milhões, cento e treze mil e duzentos e sessenta euros). -------------------------------------- 

 ------ Em seguida, o Senhor Presidente passou a explicar o Orçamento da Receita e Despesa 

para o ano de dois mil e treze, verificando-se que as tabelas de receitas e de despesas estão 

equilibradas e pelo montante de € 12.423.200,00 (doze milhões, quatrocentos e vinte e três 

mil e duzentos euros) do qual, o valor de € 9.080.111,00 (nove milhões, oitenta mil, cento e 

onze euros) diz respeito a receitas correntes, € 3.343.089,00 (três milhões, trezentos e 

quarenta e três mil, oitenta e nove euros) diz respeito a receitas de capital, € 8.951.875,00 

(oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil oitocentos e setenta e cinco euros), o valor 

relativo a despesas correntes e € 3.471.325,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e um 

mil, trezentos e vinte e cinco euros), o valor das despesas de capital. -------------------------------- 

 -------- Seguidamente passou-se à votação dos documentos em causa tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por maioria, com o voto contra do Vereador Dr. Tomás Nunes, 

aprovar os Documentos Previsionais para 2013 – Orçamento da Receita e da Despesa, 

Grandes Opções do Plano, Autorização de Compromissos plurianuais, Mapa de Pessoal e 

Atualização da Tabela de Taxas e Licenças, remetendo estes documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta: -------------------------------- 

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

 -------- “Modelo de estrutura orgânica para a Câmara Municipal ------------------------------------ 

 -------- O Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro estabeleceu um novo enquadramento 

jurídico da organização dos serviços das Autarquias Locais, no qual foi determinado que as 

autarquias locais deveriam proceder à reestruturação organizacional até 31 de dezembro de 

2010. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em cumprimento deste diploma, entrou em vigor, a 1 de janeiro de 2011, a atual 

estrutura orgânica do município, aprovada pela Assembleia Municipal, na sua sessão 

PROPOSTAS 
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ordinária de 16 de dezembro de 2010, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada na 

reunião extraordinária de 30 de novembro de 2010. ------------------------------------------------------ 

 -------- Em 29 de agosto último, com a publicação da Lei n.º 49/2012 que veio introduzir 

alterações ao estatuto do pessoal dirigente das autarquias locais, foram fixados limites 

quanto ao número de cargos dirigentes existentes nas estruturas orgânicas dos municípios, 

tendo por base a população existente no respetivo concelho, bem como o número de 

dormidas turísticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- O n.º 1 do artigo 25º da supracitada lei, determinou que os municípios devem aprovar 

a adequação das suas estruturas orgânicas até 31 de dezembro de 2012, tendo em 

consideração as novas regras e critérios agora estipulados e tendo por base o Decreto-Lei 

n.º 305/2009, de 23 de outubro. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração o caso da autarquia de S. Brás de Alportel, nos termos da 

alínea b) do n.º 1 do art. 8º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, podem ser providos 3 chefes 

de divisão municipal, que corresponde a cargo de direção intermédia de 2º grau. Por outro 

lado, conforme previsto no n.º 1 do art.º 9º pode ainda ser provido um cargo de direção 

intermédia de 3º grau ou inferior. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Como mecanismo de flexibilidade, estipula o n.º 1 do art. 21º que no caso desta 

autarquia pode ser aprovado na nova estrutura orgânica mais um cargo dirigente, acima do 

limite legalmente permitido para o provimento. ----------------------------------------------------------- 

 -------- Nestes termos, proponho à Câmara Municipal, para que seja remetido à aprovação 

da Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, a criação da seguinte estrutura orgânica dos serviços municipais: ------------------------- 

 -------- – Quatro unidades orgânicas flexíveis, a que correspondem as Divisões Municipais, 

das quais apenas 3 poderão ser providas; -------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Sete subunidades orgânicas, a que correspondem as Secções. ----------------------------- 

 -------- Mais proponho, que, considerando que se encontra atualmente provido um lugar de 

direção intermédia de 1º grau - Diretor de Departamento, o qual é extinto com a nova 

estrutura orgânica, seja utilizada a faculdade prevista no n.º 7 do art. 25º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, que permite manter até ao final da comissão de serviço, o dirigente em 

funções à data da entrada em vigor da presente lei. O uso desta faculdade determina, no 

entanto, a suspensão dos efeitos das correspondentes alterações efetuadas na nova 

estrutura na parte relativa ao atual departamento.” ----------------------------------------------------- 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Vereador Dr. Tomás 

Nunes, aprovar a presente proposta, remetendo-a para aprovação da Assembleia Municipal.  

 -------- DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL DIRIGENTE:- Presente uma proposta 

dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista relativa ao assunto em epígrafe, que abaixo se 

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

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

 -------- “Suspensão temporária de atribuição de despesas de representação --------------------- 

 -------- A Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, veio adaptar à administração local a Lei 

n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pelas Leis números 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, a qual 

aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 

regional e local do Estado. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Esta nova lei introduziu alterações na composição do quadro de dirigentes dos 

municípios, nomeadamente extinguiu os departamentos municipais em autarquias com 

menor número de eleitores, como seja o caso de São Brás de Alportel. ------------------------------- 

 -------- A nova lei introduziu igualmente alterações no que concerne à atribuição de despesas 

de representação ao pessoal dirigente das câmaras municipais, que passa a ser uma 

competência da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal; não decorrendo 

de forma automática, como anteriormente, do exercício do cargo dirigente. Tal como se 

constata da leitura da alínea 1 do artigo 24.º “Aos titulares de cargos de direção superior de 

1.º grau e de direção intermédia de 1.º e 2.º graus podem ser abonadas despesas de 

representação no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central através 

do despacho conjunto a que se refere o n.º 2 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, sendo-lhes 

igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais”, sendo que, conforme se lê na 

alínea 2 “A atribuição de despesas de representação nos termos do número anterior é da 

competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal”. ----------------------- 

 -------- No decurso da publicação da nova legislação, em reunião de 10 de setembro do 

corrente ano de 2012, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, e sob proposta 

apresentada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, propor à Assembleia Municipal a 

aprovação da atribuição de despesas de representação aos dirigentes do município, 

nomeadamente ao Diretor de Departamento e às duas chefes de divisão, sob forma de 

PROPOSTAS 
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suplemento mensal, no valor de € 311,22 e € 194,80, respetivamente. ------------------------------- 

 -------- Posteriormente, em reunião da assembleia municipal de 28 de setembro, e dado o 

surgimento de algumas dúvidas na adaptação da orgânica do município à nova legislação, 

nomeadamente no que respeita à extinção de alguns lugares de cargos dirigentes, deliberou 

este órgão suspender a sua decisão face à proposta apresentada pela Câmara Municipal. ----- 

 -------- Nesta circunstância, e atendendo à conjuntura atual em que vivemos, 

nomeadamente a grave situação de crise económica que o país atravessa, a que não são 

alheias as finanças do município, que atravessam um período muito difícil, exigindo ainda um 

maior rigor na sua gestão, foi este assunto objeto de reavaliação e análise, entendendo os 

vereadores eleitos pelo partido socialista na câmara municipal propor uma alteração à 

deliberação anterior, no sentido de uma suspensão temporária na atribuição de despesas de 

representação aos titulares de cargos dirigentes na câmara municipal. ------------------------------ 

 -------- Esta proposta em nada pretende desvalorizar o meritório trabalho e elevada 

competência dos titulares dos cargos de dirigentes desta Câmara Municipal. Pretende 

apenas alcançar uma maior coerência na distribuição das despesas do município, em matéria 

de recursos humanos, numa altura em que estão implementadas inúmeras medidas de 

redução de despesa, nomeadamente a suspensão de progressões e quando o pagamento de 

horas extraordinárias se encontra reduzido a situações pontuais ou de emergência, para 

assegurar os serviços mínimos de que dependa o bem-estar e qualidade de vida da 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Esta proposta tem em consideração a boa prática de contenção financeira que a 

autarquia tem vindo a implementar, nos últimos anos, na continuidade de uma política de 

rigor na execução orçamental. Esta medida reveste-se de um carater temporário, pelo que se 

deseja que a condição económica financeira do país se altere positivamente, e que a breve 

prazo possa a Câmara Municipal propor novamente a atribuição de despesas de 

representação, bem como implementar todo um conjunto de novas medidas, que são cruciais 

para a satisfação e motivação dos seus trabalhadores.” ------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do senhor Presidente, 

aprovar a presente proposta. Remeta-se à Assembleia Municipal para conhecimento. ---------- 

 -------- PROJETO “ALGARVE CENTRAL – OPERAÇÃO – INICIATIVAS DE MARKETING 

TURÍSTICO BASEADAS NAS TIC’S:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou 

a seguinte proposta relativa ao assunto acima mencionado:-------------------------------------------- 
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 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “O projeto Algarve Central, parceria RUCI dos municípios de S. Brás, Tavira, Loulé, 

Olhão e Faro, constituído por diversas sub operações de investimento em diferentes áreas e 

com uma planificação plurianual, necessitou por atrasos vários de fazer reprogramação 

financeira e temporal de todas as operações submetidas em candidatura; entre elas a 

operação respeitante ao Marketing Turístico- ALG-03-134-FEDR-000004. --------------------------- 

 -------- Nesse sentido foi submetida em reunião de Câmara de 11/09/2102 o pedido dessa 

reprogramação que carecia de aprovação da Assembleia Municipal; essa informação ficou 

suspensa de decisão por parte da Assembleia quando reuniu em 26 de setembro por falta de 

informação complementar dos restantes municípios da parceria. ------------------------------------- 

 -------- À presente data a decisão deste projeto ficou para ser tomada de acordo com a 

preparação de cada um dos orçamentos municipais respetivos, tornando agora sem efeito 

qualquer necessidade de aprovação pelas Assembleias uma vez que o contrato respetivo só 

irá dizer respeito ao ano de 2013 deixando de ser contratação plurianual; -------------------------- 

 -------- Assim, proponho que a Câmara Municipal delibere: --------------------------------------------- 

 -------- Remeter informação a Assembleia Municipal sobre a não necessidade de aprovação 

da decisão em suspenso de reunião anterior uma vez que o pedido da mesma perdeu 

significado e efeito; em virtude de não ter sido considerado qualquer valor no orçamento 

municipal.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Remeta-se à Assembleia Municipal para conhecimento. ------------------------------------------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIA DA CONTA “RENASCER DAS CINZAS” PARA O CENTRO DE CULTURA 

E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIO ILÍDIO FERNANDES:- A Vereadora Dr.ª Marlene 

apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo Centro de Cultura e 

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

Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

LARA, relativo à reconstrução de uma dispensa e arrecadação e reconstrução de coberturas, 

reparação de revestimentos e infraestruturas pertencentes ao beneficiário n.º 19 - Ilídio 

Fernandes, no valor total de € 5.777,49 (cinco mil, setecentos e setenta e sete euros e 

quarenta e nove cêntimos). A Vereadora propôs ao executivo a transferência para o CCD do 

PROPOSTAS 
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valor apresentado, utilizando para o efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”, criada 

para apoiar as pessoas que perderam os seus bens no incêndio ocorrido no passado mês de 

julho. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor 

de € 5.777,49 (cinco mil, setecentos e setenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), ao 

CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de S. Brás de Alportel, utilizando para o efeito a Conta Solidária “Renascer da 

Cinzas”, após reforço da rubrica em alteração orçamental. --------------------------------------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIA DA CONTA “RENASCER DAS CINZAS” PARA O CENTRO DE CULTURA 

E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIO JÚLIO DOS REIS CUSTÓDIO:- A Vereadora Dra. 

Marlene apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo Centro de Cultura 

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

Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

LARA, relativo à compra de 2 pequenos eletrodomésticos pertencentes ao beneficiário 

n.º 15 – Júlio dos Reis Custódio, no valor total de € 41,00 (quarenta e um euros). A 

Vereadora propôs ao executivo a transferência para o CCD do valor apresentado, utilizando 

para o efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”, criada para apoiar as pessoas que 

perderam os seus bens no incêndio ocorrido no passado mês de julho. ----------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor 

de € 41,00 (quarenta e um euros) para o CCD - Centro de Cultura e Desporto dos 

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

para o efeito a Conta Solidária “Renascer da Cinzas”. ----------------------------------------------------- 

 -------- TRANSFERÊNCIAS DA CONTA “RENASCER DAS CINZAS” PARA O CENTRO DE 

CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE 

FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIO JOSÉ DE SOUSA MARTINS:- A 

Vereadora Dra. Marlene apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo 

Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia 

de S. Brás de Alportel, na qualidade de entidade coordenadora local do Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de S. Brás de Alportel, no âmbito do desenvolvimento do Projeto 

LARA, relativo à compra de uma antena e aparelho TDT para televisor, pertencentes ao 
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beneficiário n.º 30 – José de Sousa Martins, no valor total de € 95,00 (noventa e cinco 

euros). Vereadora propôs ao executivo a transferência para o CCD do valor apresentado, 

utilizando para o efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”, criada para apoiar as pessoas 

que perderam os seus bens no incêndio ocorrido no passado mês de julho. ------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência do valor 

de € 95,00 (noventa e cinco euros) para o CCD - Centro de Cultura e Desporto dos 

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

para o efeito a Conta Solidária “Renascer da Cinzas”. ----------------------------------------------------- 

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROCº 40/2012, DE DARREN BENT – CAMPINA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE 

VEDAÇÃO:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 40/2012 em que 

Darren Bent, residente na Rua 1.º de Maio, n.º 9, na cidade de Tavira, solicita a aprovação 

do projeto de arquitetura, relativo à construção de muro de vedação que pretende levar a 

efeito num terreno de que é proprietário no sítio da Campina, neste município. ------------------ 

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

nos termos da informação técnica de 28 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e 

de que deve ser dada conhecimento ao requerente. ----------------------------------------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão do requerente a construção de um muro de vedação, 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, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de junho e, publicado em Diário da 

República de 19 de julho de 1995, I série: -------------------------------------------------------------------- 

 -------- O imóvel localiza-se em: -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - SITUA-SE EM AGRÍCOLA INDISCRIMINADO; ---------------------------------------------------- 

 --------  - CONFINA A POENTE E A SUL COM VIA NÃO CLASSIFICADA; -------------------------------- 

 -------- Regendo-se pelas disposições dos artigos 33º, 72º do RPDM, sem prejuízo das 

restantes disposições do Plano regulamentos e legislação aplicáveis. -------------------------------- 

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

 -------- 1 - É pretensão da requerente a construção de um muro de vedação, localizado na 

Campina, composto por prédio urbano – Edifício de cave e rés-do-chão, com garagem e 

logradouro com piscina com uma área de 1345,00m2, confrontando-se a Poente com 

caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 15358/20070212 inscrito sob 

o artigo n.º 10146-P. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Pretende a requerente erigir um muro de vedação na sua propriedade, este será 

efetuado por duas formas distintas, a vedação a Sul da propriedade, será constituída por, um 

muro em alvenaria com uma altura 1.50m, com a aplicação de vedação metálica de 1.00m, o 

acesso para a propriedade será feito por uma portada de duas folhas de abrir, que 

possibilitará o acesso de veículos, a Poente da propriedade consiste na recuperação dos 

muros existentes de pedra solta apenas com edificabilidade de um muro de betão para 

REQUERIMENTOS 
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efetuar a entrada de automóvel e colocação das infraestruturas. ------------------------------------- 

 -------- 3 - Quanto ao espaço de cedência deverá ser garantido o tratamento da berma da 

estrada aquando do pedido de licença de utilização. ------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - Mais informa que a altura máxima dos muros não ultrapasse os 2m de altura os 

confiantes conforme o Regulamento Municipal.------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Analisada a pretensão, estes serviços informam que não encontram qualquer 

inconveniente de ordem técnica, pelo que se emite informação técnica favorável, no âmbito 

do n.º 3 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 60, de 4 de setembro e o Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de junho. ------ 

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

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

 -------- PROC.º N.º 39/2012, DE ROY THEAKER – JUNCAIS – LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 39/2012 em que Roy Theaker, residente em Juncais, neste município, solicita a 

legalização de alterações e ampliação de uma moradia que possui no sítio dos Juncais, neste 

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

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

devendo entregar os projetos das especialidades no prazo máximo de seis meses, nos 

termos da informação técnica de 27 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e de 

que deve ser dado conhecimento ao requerente. --------------------------------------------------------- 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter o presente processo ao Setor de 

Contraordenações. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “Dos elementos apresentados verifica-se que a mesma já foi alvo de licenciamento 

processo n.º 240/07 e que se mantêm os mesmos condicionalismos mencionados nas 

informações técnicas datas a 19 de junho de 2008 (folhas n.º 81 e 82) e 13 de novembro de 

2008 (folhas 116,117 e 118) do processo anteriormente já licenciado e que teve aprovação a 

2 de dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Tratando-se de uma legalização, estes serviços informam a existência de trabalhos 

não autorizados pela Câmara municipal de São Brás de Alportel, na propriedade da 

requerente. A prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 
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sobre o sucedido através de um processo de contraordenação, alínea r) do ponto n.º 1 do 

artigo 98º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. -------------------------------------------------- 

 -------- Solicita-se as presentes especialidades no prazo de 6 meses. ---------------------------------- 

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

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

 -------- PROC.º N.º 42/2012, DE SOTERO ALEXANDRE MARTINS – MESQUITA ALTA – 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 42/2012, em que Sotero Alexandre Martins, residente no sítio da 

Mesquita Alta, Caixa Postal 254-Z, neste município, solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo a alteração e ampliação de moradia unifamiliar, num prédio de que é 

proprietário no sítio da Mesquita Alta, neste município. ------------------------------------------------- 

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

informar o requerente que deverá dar cumprimento ao solicitado no ponto 2 da informação 

técnica de 27 de novembro de 2012, aquando da entrega das especialidades, a ocorrer no 

prazo máximo de seis meses. Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter cópia da 

informação técnica que abaixo se transcreve ao requerente. ------------------------------------------- 

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

 -------- “Pretende o requerente a ampliação da moradia Unifamiliar criar 2 quartos e três 

instalações sanitárias, segundo a memória descritiva e de acordo com a informação do 

serviço de fiscalização é o aproveitamento do desnível de cotas dado “foi necessário construir 

as fundações do 3º piso existente ao nível das fundações do 2º piso, permitindo assim criar 

uma caixa-de-ar com um pé direito idêntico ao piso existente. ----------------------------------------- 

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

 -------- 1 - Trata-se de um prédio misto com uma área total 3290,00m2, conforme registo 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º 12167/19990219. ------------ 

 -------- 2 - Do levantamento topográfico apresentado, verifica-se que existe um 

desfasamento de áreas do registo (3290,0m2) com o levantamento topográfico apresentado 

(3462,0m2), o qual deve ser retificado para que tal situação não verifique aquando o 

eventual processo de licenciamento das especialidades. ------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Analisado o presente projeto de arquitetura, estes serviços não se vê 

inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação uma vez que não 

impermeabiliza novos solos nem aumento de cércea. ----------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- Conclusão:  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

arquitetura reúne condições para a emissão de informação favorável, ficando condicionado 

pelo ponto n.º 2 aquando da entrega das especialidades, com base no n.º 4 do artigo 20º 

de Decreto-Lei 555/99, de 16 de dezembro, com redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 

30 de março, aguardando-se 6 meses para apresentação dos projetos de especialidades. ------ 

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

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

 -------- PROC.º N.º 38/2012, DE TRUMPET TREE LIMITED – FONTE DA MURTA – 

LEGALIZAÇÃO DE MORADIA, GARAGEM, ANEXOS E PISCINA:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Urbanismo sob o n.º 38/2012 em que Trumpet Tree Limited, com sede em 108 

International Commercial Centre, em Gibraltar, solicita a legalização de construção de 

moradia, garagem, anexos e piscina, num prédio de que é proprietário no sítio da Fonte da 

Murta, neste município. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- Primeiro - Solicitar declaração de compromisso em como o requerente autoriza a 

demolição da garagem em caso de alargamento da via pública confinante com a mesma. ----- 

 -------- Segundo - Aprovar o projeto de arquitetura, devendo os projetos das especialidades 

serem entregues no prazo máximo de seis meses, mediante a entrega da declaração referida 

no ponto anterior; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Terceiro - Remeter o presente processo ao Setor de Contraordenações, nos termos 

da informação técnica de 26 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve e de que deve 

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

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

 -------- “Analisada a pretensão e atendendo à informação do serviço de Fiscalização, estes 

serviços informam: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Analisada as pretendidas legalizações, estes serviços informam a existência de 

trabalhos não autorizados pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, na propriedade 

da requerente. A prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

sobre o sucedido através de um processo de contraordenação, alínea r) do ponto n.º 1 do 

artigo 98º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. -------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Quanto à garagem apresentada e já construída não cumpre o estipulado no artigo 
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72º do RPDM, estes serviços informam que não haverá lugar a nova construção na parcela 

de terreno, com autonomia relativamente à edificação já existente uma vez que no solo em 

questão só será permitido alteração e ampliação do edifício existente, assim propõe-se o 

assunto á consideração Superior. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PROC.º N.º 41/2012, DE JOHN MICHAEL MANNING E LINDA ELAINE MANNING – 

CERRO DO BOTELHO – LEGALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES E DA AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

UNIFAMILIAR EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o 

n.º 41/2012 em que John Michael Manning e Linda Elaine Manning, residentes no sítio do 

Serro do Botelho, Apartado 61, neste município, solicitam a legalização das alterações e da 

ampliação de moradia unifamiliar existente, de que são proprietários no sítio do Cerro do 

Botelho, neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

deferir o licenciamento, nos termos das informações técnicas de 26 de novembro e 3 de 

dezembro, respetivamente, que abaixo se transcrevem e que devem ser dadas 

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

 -------- Informação técnica de 26 de novembro: ----------------------------------------------------------- 

 -------- “Dos elementos apresentados não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se 

propõe a aprovação do projeto de arquitetura uma vez que não impermeabiliza novos solos 

nem aumento de cércea, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tratando-se de uma legalização, estes serviços informam a existência de trabalhos 

não autorizados pela Câmara Municipal de São Brás de Alportel, na propriedade da 

requerente. A prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

sobre o sucedido através de um processo de contra ordenação, alínea r) do ponto n.º 1 do 

artigo 98º do Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março. -------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Informação técnica de 3 de dezembro: ------------------------------------------------------------- 

 -------- “Da apreciação efetuada ressalva-se: --------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.1) - ESTABILIDADE – O técnico informa que “a área ampliada consiste no 

aproveitamento de um desvão”. ------------------------------------------------------------------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 1.3) - R. P. A. ÁGUAS – Nada a opor. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.4) - R. P. D. Á. RESIDUAIS – Nada a opor. --------------------------------------------------------- 

 -------- 1.5) - C. C. TÉRMICO – Entregue requerimento a pedir isenção. ------------------------------- 

 -------- 1.6) - INST. GÁS – Entregue requerimento a pedir isenção. ------------------------------------- 

 -------- NOTA: Verifica-se a existência do processo n.º 35/2012 onde já tinham sido entregues 

as especialidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Vistas as especialidades informa-se que: ---------------------------------------------------------- 

 -------- Reúnem condições de emissão de informação favorável.” -------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE 

ELEVADOR DA 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. --------------------------------------------------------------- 

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM SALÃO DE CABELEIREIRA, NA RUA 

DR. EVARISTO DE SOUSA GAGO:- Presente um requerimento de Ana Margarida Canada 

Romão, residente na Rua Mariana Vilar, n.º 6 - 2.º frente, nesta vila, na qualidade de 

potencial arrendatária, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem 

ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de um salão de cabeleireira 

na Rua Dr. Evaristo de Sousa Gago, n.os 19 e 21, nesta vila. ---------------------------------------------- 

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

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

salão de cabeleireira, no local pretendido. Remeta-se cópia da informação técnica à 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – ATUALIZAÇÃO DE 

COEFICIENTE:- Presente a seguinte informação prestada pela Chefe da Divisão 

Administrativa Municipal: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de 

S. Brás de Alportel – Atualização de Coeficiente ---------------------------------------------------------- 

 --------  – Considerando que o Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do 

Município de S. Brás de Alportel, prevê fórmulas nos seus artigos 32º e 33º, em que um dos 

seus fatores varia em função do Programa Plurianual de Investimentos, (P.P.I.); ------------------ 

 --------  – Considerando que no ano de 2011, a relação entre as taxas cobradas e o 

investimento realizado em infraestruturas gerais, em função do P.P.I. foi de 1,81, dado que 

o valor global de taxas (incluindo impostos indiretos que mais não são do que a cobrança 

de taxas a empresas) foi de € 413.280,84 (quatrocentos e treze mil duzentos e oitenta euros 

e oitenta e quatro cêntimos) e a despesa total com a construção de infraestruturas gerais 

foi de € 227.470,84 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e setenta euros e oitenta e 

quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em conta que para o corrente ano de 2012 o coeficiente foi fixado em 0,47, 

assiste-se a um elevado aumento do mesmo, o que irá originar um excessivo acréscimo das 

taxas de urbanização, conforme exemplos em anexo. ---------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, coloco à consideração superior, se para o ano 2013 é de manter o 

atual coeficiente no valor de 0,47 ou se o mesmo deverá ser atualizado para 1,81. --------------- 

 -------- Após estabelecido o valor do coeficiente, deverá o mesmo sujeito a publicação em 

Diário da República, nos diversos sítios do costume e no site da Câmara Municipal, para 

produção de todos os efeitos legais. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É o que me cumpre informar, V. Exa. determinará o que melhor entender sobre o 

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

 -------- O Senhor Presidente perante a informação apresentada, solicitou à Divisão de 

Urbanismo que efetuasse algumas simulações de cálculo de licenças de construção, tendo 

por base o PI com o coeficiente 1,81. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo aos valores apurados, que em muitos casos duplicaram ou triplicaram o 

valor das licenças emitidas em 2012, as quais tiveram por base um coeficiente de 0,47 para o 

PI; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Atendendo ao período de crise económica que o país atravessa, o que tem originado 

um diminuto investimento por parte de particulares e empresas na construção civil; ------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a 

manutenção do PI no coeficiente de 0,47 para o ano 2013. --------------------------------------------- 

 -------- APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS:- O 

Senhor Presidente apresentou de forma resumida o novo Regulamento Orgânico desta 

Câmara Municipal, apontando as maiores diferenças entre o atualmente em vigor e o agora 

proposto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nunes, aprovar o presente regulamento, remetendo cópia à Assembleia Municipal para 

efeitos de aprovação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROJETO DA CIRCULAR NORTE – FASE 3.1 – APROVAÇÃO DO PROJETO E 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS:- Presente a seguinte informação 

prestada pelo Diretor do Departamento Técnico Municipal desta autarquia: ----------------------- 

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

 -------- “ASSUNTO: Aprovação do projeto Circular Norte - Fase 3.1 e autorização prévia de 

compromissos plurianuais  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Data: 30/11//2012 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O projeto de execução da 3ª fase da circular norte a S. Brás de Alportel foi aprovado 

em 8/05/2012, no entanto atendendo á conjuntura económica nacional, foi adiado o 

lançamento do procedimento, propondo-se agora a divisão do projeto em duas subfases, 3.1 

e 3.2. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A circular a norte de S. Brás de Alportel, cuja segunda fase já se encontra concluída, é 

atualmente uma infraestrutura fundamental da rede viária do concelho. --------------------------- 

 -------- Pretende-se agora com a construção da fase 3.1 dar continuidade à circular norte e 

efetuar a ligação entre a rotunda do Pavilhão e a nova rotunda na VNC 62 (estrada da Fonte 

Velha), junto ao campo de futebol da União.  --------------------------------------------------------------- 

 -------- A via numa extensão total de 500 m, é constituída por duas faixas de rodagem com 

6.5 m de largura com duas vias, passeio do lado sul com 2.5 m e pista para ciclistas com 2.5 

m no lado norte. Um separador com 1.2 m delimita ambas as faixas de rodagem. ---------------- 

 -------- Serão executadas as redes de drenagem pluvial, rede de rega, paisagismo da rotunda 

e iluminação pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Junta-se o projeto técnico composto por caderno de encargos, programa de 

procedimento, plano de segurança e plano de gestão de resíduos para aprovação. --------------- 

 -------- Nestes termos leva-se à consideração do Exmo. Sr. Presidente a aprovação do projeto, 

cujo valor base se estima em 900.000,00 € + IVA. ---------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com a alínea c), n.º1 do artigo 6º 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 

parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia municipal, no 

caso da administração local. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Assim sendo, solicita-se também autorização prévia para a assunção de compromisso 

plurianual sobre a abertura de um procedimento de contratação da empreitada da Circular 

Norte – 3ª Fase, por um período de 14 meses, sendo a cabimentar no ano 2013 o valor de 

355.000,00 + IVA (6 meses), no ano 2014 o valor de 545.000,00€+IVA (8 meses), totalizando 

o valor base acima indicado.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o faseamento do projeto 

conforme informação e solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal para assunção 

do compromisso relativo à fase 3.1. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste momento saíram da sala de reuniões os Vereadores Dr. Tomás Nunes e 

Eng.º Acácio Martins, por fazerem parte dos órgãos sociais da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de S. Brás de Alportel, associação para a qual se destina a verba da 

presente revisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROMISSO PLURIANUAL – CRIAÇÃO 

DE EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP):- Presentes as informações prestadas pela 

Comandante Operacional Municipal e pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks e 

Armazém, que abaixo se transcrevem ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Informações: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “CRIAÇÃO DE UMA EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE (EIP) ------------------------- 

 -------- Considerando a Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, que regula os 

procedimentos a adotar na criação de Equipas de Intervenção Permanente (EIP), nos Corpos 

de Bombeiros das Associações Humanitárias, as quais serão constituídas ao abrigo do 
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disposto no n.º 5 do Decreto-lei n.º 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 75/2011, de 15 de fevereiro; -------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando a oportunidade de criação das mesmas, uma vez reaberto este 

processo de apoio financeiro a nível nacional e sobretudo o interesse da Associação 

Humanitária dos Bombeiros de São Brás de Alportel em formar uma Equipa de Intervenção 

Permanente (EIP), para o seu Corpo de Bombeiros; -------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o manifesto interesse para São Brás de Alportel na criação desta EIP, 

vai a Câmara Municipal promover esta candidatura em parceria com a Associação 

Humanitária e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, prevendo para tal o seu 

enquadramento financeiro em termos de Grandes Opções do Plano; --------------------------------- 

 -------- Esta candidatura tem uma duração plurianual, e é suportada em cerca de 50% pela 

autarquia e 50% pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, distribuindo-se em termos 

anuais conforme quadro infra. O início desejável e previsível de funcionamento deve ser o 

ano de 2012, pelo que o valor de dotação orçamental para 2012 é um valor estimado. --------- 

 -------- Dotação financeira: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ano de 2012 € 1.500,00 

Ano de 2013  € 30.000,00 

Ano de 2014 € 30.000,00 

Ano de 2015 € 28.500,00 

 -------- Propõe-se assim a aprovação do acima proposto, que será consignado em protocolo a 

assinar pelo período de dezembro de 2012 a dezembro de 2015, para entrar em vigor 

durante o corrente ano, uma vez aprovados superiormente os documentos financeiros para o 

efeito.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Pedido de Parecer: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Assunto: Autorização Prévia de Compromissos Plurianuais – Criação de Equipas de 

Intervenção Permanente (EIP). ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------- 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 



     

 

Reunião de 2012/12/04  Página 27 

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

 -------- Sendo assim, solicito autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual 

no âmbito do protocolo destinado à criação de Equipas de Intervenção Permanente (EPI), 

para um período de 3 anos, com o valor de € 90.000,00 (devendo ser cabimentado o valor 

€ 1.500,00 no ano de 2012, € 30.000,00 no ano de 2013, € 30.000,00 no ano de 2014 e 

€ 28.500,00 no ano de 2015). ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Assembleia Municipal para assunção do compromisso. -------------------------------------------------- 

 -------- Reentraram na sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio e Dr. Tomás, para 

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

 -------- RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO COM O CCD – EDIFÍCIO 

NA AVENIDA DA LIBERDADE, N.º 6: - A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, apresentou ao 

executivo o contrato de comodato celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, que abaixo 

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

 -------- “CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que constitui preocupação e prioridade da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel o constante apoio social à Comunidade onde se insere, através do 

desenvolvimento, expansão e melhoria da qualidade dos serviços prestados; ---------------------- 

 -------- Considerando igualmente que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel é dona e 

legítima proprietária de um prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

São Brás de Alportel, sob o n.º 04590/130290 e inscrito na matriz predial urbana sob o 

art.º 3580º, sito na vila de São Brás de Alportel, freguesia e concelho de São Brás de Alportel;  

 -------- Considerando que atualmente o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel considera essencial a 

criação de um espaço sede para o Contrato Local de Desenvolvimento Social, que está a ser 

desenvolvido para intervenção social no território de São Brás de Alportel, no pós incêndio, 

no qual funcionará igualmente o Gabinete de Empregabilidade e Empreendedorismo, que 

consiste no eixo 1 do seu plano de ação; --------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ENTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.º Contraente -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

8150-151 São Brás de Alportel, número de identificação fiscal 503 219 924, representada 

pelo seu Presidente, Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio; ----------------------------------------------- 

 -------- 2.º Contraente -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel, Instituição Particular de Solidariedade Social, Número de 

Identificação Fiscal 503 971 502, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, em S. Brás de 

Alportel, representado neste ato pelo seu Presidente da Direção, Sr. Paulo Silva; ------------------ 

 -------- É celebrado e reciprocamente aceite, no âmbito da cooperação entre entidades na 

área de desenvolvimento e apoio social, o presente Contrato de Comodato que se rege 

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

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

 -------------------------------------------- Da Titularidade ------------------------------------------------------- 

 -------- O Primeiro Contraente é dono e legítimo proprietário de um prédio urbano, descrito 

na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel, sob o n.º 04590/130290 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 3580º, sito na vila de São Brás de Alportel, 

freguesia e concelho de São Brás de Alportel; --------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------- Do Comodato ao 2º contraente ------------------------------------------ 

 -------- Pelo presente contrato, o primeiro contraente entrega ao segundo contraente, em 

regime de comodato, parte do imóvel identificado na cláusula primeira, conforme planta em 

anexo, composto de quatro salas, instalações sanitárias e logradouro, localizado na Av. da 

Liberdade, n.º 6, para que na sequência do contrato de desenvolvimento local estabelecido 

para intervenção social (CLDS) no território de São Brás de Alportel, no pós incêndio, 

assinado no passado dia 25 de outubro de 2012, entre a Câmara Municipal de São Brás de 

Alportel, o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel e Instituto da Segurança Social, sob ratificação do 

Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, possa neste espaço ser sedeado o 

mesmo, bem como desenvolvidas as ações previstas no plano de ação, sob a designação 

“LARA”, nomeadamente as que se referem ao eixo 1 – Gabinete de Empregabilidade e 
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Empreendedorismo – que consistem no acompanhamento para a criação do próprio 

emprego, ações de qualificação, tertúlias, sistema de tutoria individualizada, Banco de 

Serviços e Ofícios, Espaço Colaborativo de serviços e de artesãos. ------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------------------ Do Prazo ------------------------------------------------------ 

 -------- O presente contrato vigorará por um período de 2 anos, a contar da data da sua 

assinatura, sendo renovável automaticamente por iguais períodos, salvo se ocorrer uma das 

situações previstas na cláusula sexta. ------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ QUARTA ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- Das Obrigações do 1º contraente -------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assume as seguintes obrigações: ----------- 

 -------- a) - A responsabilidade por todas as despesas que seja necessário efetuar com a 

manutenção e conservação das instalações cuja cedência é objeto deste Contrato. -------------- 

 -------- b) - Os encargos decorrentes do aluguer dos contadores e consumos de eletricidade, 

água e gás; bem como as despesas relativas a comunicações (telefone e internet). --------------- 

 ------------------------------------------------------ QUINTA ------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------- Das obrigações do 2º contraente --------------------------------------- 

 -------- Os Contraentes mencionados em epígrafe devem cumprir as obrigações constantes 

do artigo 1135º do Código Civil, nomeadamente as seguintes: ----------------------------------------- 

 -------- a) - Manter em bom estado de conservação o imóvel objeto do presente contrato; ----- 

 -------- b) - Não aplicar o imóvel a fim diverso daquele a que se destina; ----------------------------- 

 -------- c) - Restituir o imóvel findo o contrato. -------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------- SEXTA -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- Da Restituição --------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O contraente obriga-se a restituir à Câmara Municipal de São Brás de Alportel as 

instalações objeto do presente comodato, mediante interpelação efetuada para o efeito com 

a antecedência mínima de 2 meses, por carta registada com aviso de receção. -------------------- 

 -------- 2 - Cessando o contrato, o contraente deverá restituir ao primeiro contraente o 

imóvel com todas as suas partes integrantes no mesmo estado de conservação e 

funcionalidade em que, pelo presente título, o recebem, ressalvando o desgaste proveniente 

da sua normal e prudente utilização. -------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ SÉTIMA ------------------------------------------------------- 
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 ----------------------------------------------------- Das Obras ------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - Quaisquer obras dependem de autorização escrita do 1º contraente. ------------------- 

 -------- 2 - Sem desconformidade com o disposto no artigo anterior, ficam desde logo, no 

âmbito deste contrato autorizadas pelo 1.º contraente as obras realizadas pelo 2.º 

contraente, no âmbito da adaptação do espaço para acolhimento do espaço sede e restantes 

ações previstas no Plano de Ação respeitante ao Contrato Local de Desenvolvimento Social. -- 

 -------- 3 - Findo o presente contrato, todas as obras efetuadas quer autorizadas ou não, uma 

vez feitas ficam a fazer parte integrante do local comodatado, sem que tal dê direito aos 

comodatários a qualquer indemnização ou retenção do prédio. --------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ OITAVA ------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------- Da Cessação ---------------------------------------------------- 

 -------- A cessação do presente Contrato ocorrerá: -------------------------------------------------------- 

 -------- a) No fim do prazo estipulado ou suas renovações; ---------------------------------------------- 

 -------- b) Por acordo entre os contraentes; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Por resolução do Primeiro Contraente quando se verifique violação dos deveres 

contratualmente assumidos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------------- NONA -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Das Lacunas e Dúvidas --------------------------------------------- 

 -------- Na integração das lacunas e resolução de eventuais dúvidas emergentes do 

clausulado no presente Contrato, aplicar-se-ão as disposições vigentes sobre o regime de 

contrato de Comodato, vertido nos artigos 1129.º e seguintes do Código Civil. -------------------- 

 ------------------------------------------------------ DÉCIMA ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Disposições Finais------------------------------------------------- 

 -------- Para resolução de qualquer litígio do presente contrato fica desde já estipulado o foro 

da comarca de Faro com exclusão de qualquer outro. ---------------------------------------------------- 

 -------- O presente Contrato é celebrado em quatro folhas, possuindo três vias, devidamente 

assinadas e com igual valor, ficando cada uma delas com cada uma das partes outorgantes. - 

 -------- Depois de lido e ratificado, e por corresponder à vontade das partes, o assinam.” ------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de comodato. --- 

 -------- RATIFICAÇÃO DO CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO COM O CCD E COM A ISS 

DA SERRA DO CALDEIRÃO – CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES - A Vereadora Dra. Marlene 

Guerreiro, apresentou ao executivo o contrato de comodato celebrado com o Centro de 
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Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás 

de Alportel e com a Instituição Social de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, que 

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

 -------- “CONTRATO DE COMODATO -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que constitui preocupação e prioridade da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel o constante apoio social à Comunidade onde se insere, através do 

desenvolvimento, expansão e melhoria da qualidade dos serviços prestados; ---------------------- 

 -------- Considerando igualmente que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel é legítima 

proprietária de um prédio urbano térreo, composto por uma sala de aula, copa, duas 

instalações sanitárias, espaço para banhos assistidos e logradouro, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de São Brás de Alportel, sob o n.º 17780/20110125 e inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.º 4369, sito em Parises, freguesia e concelho de São Brás de 

Alportel, Distrito de Faro, onde funcionará o Centro de Convívio de Parises. ------------------------ 

 -------- Considerando que atualmente o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de Alportel considera essencial a 

criação de um polo para o seu trabalho, no território serrano, para desenvolvimento das 

ações do Plano de Ação do Contrato Local de Desenvolvimento Social que está a ser 

desenvolvido para intervenção social no território de São Brás de Alportel, no pós incêndio, 

sendo justamente este o território mais atingido pela calamidade, nomeadamente no que diz 

respeito as ações do seu eixo 2 – Gabinete de Apoio Psicológico e Social e eixo 3 – Animação 

territorial e desenvolvimento comunitário, e reconhecendo a possibilidade de complementar 

parte das suas atividades com aquelas que poderão ser desenvolvidas naquele espaço no 

âmbito da criação do Centro de Convívio de Parises. ------------------------------------------------------ 

 -------- Atendendo a que a Instituição Social de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão 

tem interesse em cooperar com a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, no âmbito do 

contrato de parceria estabelecida, no âmbito do desenvolvimento do projeto de criação do 

Centro de Convívio de Parises, com vista à melhoria dos serviços prestados à população do 

território serrano do concelho, nomeadamente através da disponibilização de espaço para 

banhos assistidos e através de um ponto de apoio para a melhoria do serviço de apoio 

domiciliário que já vem desenvolvendo neste território; -------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em atenção que esta necessidade tem vindo a ser manifestada pela população 

do território serrano há largos anos, razão pela qual foi desenvolvido o projeto de criação do 
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Centro de Convívio de Parises, cuja obra se encontra já em fase de conclusão, prevendo-se a 

abertura deste novo equipamento social, no início do novo ano de 2013. --------------------------- 

 -------- ENTRE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.º Contraente -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

8150-151 São Brás de Alportel, número de identificação fiscal 503 219 924, representada 

pelo seu Presidente, Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio; ----------------------------------------------- 

 -------- 2.º Contraente -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de 

Freguesia de São Brás de Alportel, Instituição Particular de Solidariedade Social, Número de 

Identificação Fiscal 503 971 502, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, em S. Brás de 

Alportel, representado neste ato pelo seu Presidente da Direção, Sr. Paulo Silva; ------------------ 

 -------- 3.º Contraente -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, Instituição Particular de 

Solidariedade Social, número de identificação fiscal 502 645 580, com sede em Barranco do 

Velho, caixa postal 702-Z, 8100-159 Salir, representada neste ato pelo seu Presidente da 

Direção, Sr. Augusto César; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado e reciprocamente aceite, no âmbito da cooperação entre entidades na 

área de desenvolvimento e apoio social, o presente Contrato de Comodato que se rege 

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

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

 ------------------------------------------------- Da Titularidade -------------------------------------------------- 

 -------- O Primeiro Contraente é legítimo proprietário de um prédio urbano térreo, composto 

por uma sala de aula, copa, duas instalações sanitárias, espaço para banhos assistidos e 

logradouro, descrito na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel, sob o 

n.º 17780/20110125 e inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 4369, sito em Parises, 

freguesia e concelho de São Brás de Alportel, Distrito de Faro, onde funcionará o Centro de 

Convívio de Parises. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 ----------------------------- Do Comodato ao 2º contraente 3.º contraente ------------------------------ 

 -------- Pelo presente contrato, o primeiro contraente entrega ao segundo e terceiro 
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contraente, em regime de comodato, o imóvel identificado na cláusula primeira (conforme 

planta em anexo) para partilha de atividades de desenvolvimento social que serão 

previamente acordadas entre as partes, permitindo uma utilização eficiente do espaço que 

permita atingir os objetivos inerentes à atividade dos segundo e terceiro contraentes. ---------- 

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

 -------------------- Das atividades que serão desenvolvidas pelo 2.º contraente --------------------- 

 -------- O segundo contraente compromete-se a desenvolver naquele imóvel as atividades 

prevista em sede de contrato de desenvolvimento local estabelecido para intervenção social 

(CLDS) no território de São Brás de Alportel, no pós incêndio, assinado no passado dia 25 de 

outubro de 2012, entre a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, o Centro de Cultura e 

Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de São Brás de 

Alportel e Instituto da Segurança Social, sob ratificação do Secretário de Estado da 

Solidariedade e Segurança Social, nomeadamente as que se referem ao eixo 2 – Gabinete de 

Apoio Psicológico e Social - que consistem no acompanhamento às famílias afetadas pelos 

incêndios, com ações de sensibilização e informação e um conjunto muito diversificado de 

atividades recreativas e de lazer; bem como ao eixo 3 - Animação territorial e 

desenvolvimento comunitário – que consistem num conjunto muito amplo de atividades: 

Clube de Saberes da Serra, feiras, festas tradicionais, voluntariado, reabilitação de memórias, 

residências na aldeia, entre muitas outras, que visam revitalizar o território. ----------------------- 

 ------------------------------------------------------ QUARTA ------------------------------------------------------- 

 -------------------- Das atividades que serão desenvolvidas pelo 3.º contraente --------------------- 

 -------- O terceiro contraente, compromete-se a desenvolver atividades de apoio social, 

nomeadamente ao nível de banhos assistidos, possibilitando em simultâneo, criar um ponto 

de apoio para o serviço de apoio domiciliário (ao nível da alimentação, higiene pessoal e 

habitacional) e um espaço de convívio onde os idosos podem ocupar o seu tempo, de forma 

saudável e dignificadora, no respeito pelo contrato de parceria, que subjaz ao projeto de 

criação do Centro de Convívio de Parises, cuja obra de adaptação do edifício da antiga Escola 

de Parises, foi objeto de candidatura ao PRODER. --------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ QUINTA ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------ Da partilha de utilização do imóvel ------------------------------------- 

 -------- Entre ambos os contraentes será estabelecido um protocolo de parceria, a respeito da 
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partilha do espaço, para uma melhor eficiência e funcionalidade do mesmo. ----------------------- 

 -------- Caso os segundo e terceiro contraentes não consigam entrar em acordo 

relativamente a utilização do espaço e a realização de atividades conjuntas, o primeiro 

contraente poderá decidir acerca da distribuição do espaço para cada uma das contraentes. - 

 ------------------------------------------------------- SEXTA -------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ Do Prazo ------------------------------------------------------ 

 -------- O presente contrato vigorará por um período de 2 anos para o segundo e terceiro 

contraentes, a contar da data da sua assinatura, sendo renovável automaticamente por 

iguais períodos, salvo se ocorrer uma das situações previstas na cláusula sétima.----------------- 

 ------------------------------------------------------ SÉTIMA ------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- Obrigações do 2º e 3º contraentes -------------------------------------- 

 -------- Os Contraentes mencionados em epígrafe devem cumprir as obrigações constantes 

do artigo 1135º do Código Civil, nomeadamente as seguintes: ----------------------------------------- 

 -------- a) Manter em bom estado de conservação o imóvel objeto do presente contrato; ------- 

 -------- b) Não aplicar o imóvel a fim diverso daquele a que se destina; ------------------------------ 

 -------- c) Restituir o imóvel findo o contrato. ---------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------ OITAVA ------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------- Obrigações do 1º contraente ----------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel assume as seguintes obrigações: ----------- 

 -------- a) A responsabilidade por todas as despesas que seja necessário efetuar com a 

manutenção e conservação das instalações cuja cedência é objeto deste Contrato. -------------- 

 -------- b) Os encargos decorrentes do aluguer dos contadores e consumos de eletricidade, 

água e gás; bem como as despesas relativas a comunicações (telefone e internet). --------------- 

 ------------------------------------------------------- NONA -------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------------- Da Restituição --------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Os contraentes obrigam-se a restituir à Câmara Municipal de São Brás de Alportel 

as instalações objeto do presente comodato, mediante interpelação efetuada para o efeito 

com a antecedência mínima de 2 meses, por carta registada com aviso de receção.-------------- 

 -------- 2 - Cessando o contrato, os contraentes deverão restituir ao primeiro contraente o 

imóvel com todas as suas partes integrantes no mesmo estado de conservação e 

funcionalidade em que, pelo presente título, o recebem, ressalvando o desgaste proveniente 

da sua normal e prudente utilização. -------------------------------------------------------------------------- 
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 ------------------------------------------------------ DÉCIMA ------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------- Das Obras ------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - Quaisquer obras dependem de autorização escrita do 1º contraente. ------------------- 

 -------- 2 - Sem desconformidade com o disposto no artigo anterior, ficam desde logo, no 

âmbito deste contrato autorizadas pelo 1.º contraente as obras realizadas pelo 2.º 

contraente, no âmbito da adaptação do espaço para acolhimento das ações previstas no 

Plano de Ação respeitante ao Contrato Local de Desenvolvimento Social. --------------------------- 

 -------- 3 - Findo o presente contrato, todas as obras efetuadas quer autorizadas ou não, uma 

vez feitas ficam a fazer parte integrante do local comodatado, sem que tal dê direito aos 

comodatários a qualquer indemnização ou retenção do prédio. --------------------------------------- 

 ----------------------------------------------- DÉCIMA PRIMEIRA ------------------------------------------------ 

 --------------------------------------------------- Da Cessação ---------------------------------------------------- 

 -------- A cessação do presente Contrato ocorrerá: -------------------------------------------------------- 

 -------- a) No fim do prazo estipulado ou suas renovações; ---------------------------------------------- 

 -------- b) Por acordo entre os contraentes; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- c) Por resolução do Primeiro Contraente quando se verifique violação dos deveres 

contratualmente assumidos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------- DÉCIMA SEGUNDA ------------------------------------------------ 

 ----------------------------------------------- Lacunas e Dúvidas ------------------------------------------------ 

 -------- Na integração das lacunas e resolução de eventuais dúvidas emergentes do 

clausulado no presente Contrato, aplicar-se-ão as disposições vigentes sobre o regime de 

contrato de Comodato, vertido nos artigos 1129.º e seguintes do Código Civil. -------------------- 

 ----------------------------------------------- DÉCIMA TERCEIRA ------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ Disposições finais ------------------------------------------------- 

 -------- Para resolução de qualquer litígio do presente contrato fica desde já estipulado o foro 

da comarca de Faro com exclusão de qualquer outro. ---------------------------------------------------- 

 -------- O presente Contrato é celebrado em seis folhas, possuindo três vias, devidamente 

assinadas e com igual valor, ficando cada uma delas com cada uma das partes outorgantes. - 

 -------- Depois de lido e ratificado, e por corresponder à vontade das partes, o assinam.” ------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de comodato. --- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DETERMINAÇÃO DOS 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, ANÁLISES AO GELO 

DO MERCADO MUNICIPAL, ANÁLISES DE ÁGUAS DE RECREIO E ANÁLISES DE ALIMENTOS 

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

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

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

 -------- No seguimento da publicação do 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: Prestação de Serviços para Determinação dos 

Parâmetros de Qualidade de Água de Abastecimento Público, Análises ao Gelo do Mercado 

Municipal, Análises de Águas de Recreio e Análises de Alimentos. ------------------------------------- 

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

declaração de inscrição de dotação em rubrica adequada no orçamento de 2013, 

devidamente assinada pelo Sr.º Presidente da Câmara Municipal, sendo o valor base do 

procedimento de € 4.386,24 mais IVA, tendo este procedimento o seu início no ano de 2013. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



     

 

Reunião de 2012/12/04  Página 37 

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Valor Adjudicado no Ano 

2012 – € 4.873,60 + IVA ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Valor Taxa de redução 

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

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 
2.000,00 

3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 
4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, acrescido 
de 16% sobre o valor da remuneração total 
que exceda os € 2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos: ---------------------------------------------------- 

 -------- € 4.873,60 + IVA x 10% = € 487,36 + IVA ------------------------------------------------------------ 

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 487,36 + IVA ---------- 

 -------- Obteríamos um valor de € 4.873,60 + IVA – € 487,36 + IVA = € 4.386,24 + IVA ------------ 

 -------- Sendo assim propomos um valor base do procedimento de € 4.386,24 + IVA -------------- 

 -------- 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. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

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

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

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

procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 20 de novembro a 3 de dezembro em curso, no uso 

das delegações tácitas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o 

DELIBERAÇÕES 
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restante executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não 

vêm relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: --------------------------------------------------------------------------------- 

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

e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 4669 à 

4671, 4673 à 4683, 4687 à 4722, 4730 à 4749, 4756, 4791 à 4841, 4857 à 4875, 4877, 4880, 

4882 à 4901, 4903 à 4916 no valor de € 330.619,86; ------------------------------------------------------ 

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

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

4672, de 4784 à 4788, no valor de € 15.521,72; ------------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4658 à 4668, 

4684 à 4686, 4723 à 4729, 4750 à 4755, 4757 à 4783, 4789 à 4790, 4842 à 4856, 4876, 4878 

à 4879, 4881, 4902, no valor de € 412.855,43. -------------------------------------------------------------- 
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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 13 horas e trinta minutos foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a 

reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 
 


