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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 25/2012 

 

da reunião ordinária de 18 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:- Catorze horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------  

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da ata da reunião anterior por ter sido aprovada 

em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. ---------------------------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 243, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.373.081,76 € dos quais 

1.370.214,34 € em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 1.867,42 € em 

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

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

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

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

de “Intervenção Aberta ao Público”, durante o qual nenhum munícipe usou da palavra. ----------  

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redação dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro: ---------------------------------------  

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para serem analisados no decorrer desta 

reunião os assuntos abaixo indicados, por não terem sido agendados atempadamente: -----------  

 --------  – Abertura de portada para prédio urbano encravado, na Vila; ---------------------------------  

 --------  – Atualização do Tarifário de Águas e Saneamento; ------------------------------------------------  

 --------  – Atribuição de Subsídio à Associação dos Amigos dos Animais - Dar para Querer; --------  

 --------  – Atribuição de Subsídio à Associação dos Amigos da Cortelha; ---------------------------------  

 --------  – Atraso no Pagamento das Rendas. -------------------------------------------------------------------  

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

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

 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 10/2012 -------------------------------------------------------------------  

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

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

 --------  - Despesas com IVA a pagar, juros tributários e outras despesas diversas na 

Administração Autárquica; -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 --------  - Despesas com aquisição de serviços e transferências correntes, na Divisão de Educação 

Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas correntes; ------------------------  

 --------  - Despesas em amortização de empréstimos na Administração Autárquica no tocante às 

despesas de capital. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

para o ano em curso, no montante de oitenta e três mil, cento e oitenta e cinco euros, se pode 

recorrer às verbas inscritas excedentárias em outras rubricas orçamentais. ---------------------------  

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

 -------- Proponho que a Câmara autorize, ao abrigo das disposições contidas no ponto 8.3.1.5. 

notas sobre o processo orçamental e respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a décima alteração orçamental conforme 

consta do mapa anexo, bem como a correspondente alteração às Grandes Opções do Plano.” ---  

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

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

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

 -------- AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS:- Presente uma proposta do Senhor 

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

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

 -------- “AUXILIOS ECONOMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – VI Pedido ANO LETIVO 2012/2013  

 -------- Na continuidade da atribuição dos auxílios económicos a alunos de famílias carenciadas 

e por solicitação do agrupamento de escolas José Belchior Viegas através de seu fax de 

21/11/2012 e 30/11/2012 se solicita a atribuição de novos escalões (material e senhas de 

refeitório) a novos alunos, atribuído às famílias pela segurança social; valores em quadro anexo.  

PROPOSTAS 
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 -------- Valor a transferir para agrupamento de Escolas José Belchior Viegas,45€ (quarenta e 

cinco euros) ” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ciclo de ensino/ Escalão  Alunos novos  Valor de escalão Total do escalão 

Pré- Escolar - A Irina Marques 

Cruz 

30€ 30€ 

Pré – Escolar - B Marta Sofia de 

Sousa Rodrigues 

15€ 15€ 

1º ciclo – A Uriel Artur Mestre 

de Oliveira 

Só refeitório escalão A 0€ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de € 45,00 

para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. -------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR – ANO LETIVO 

2012/2013:- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a seguinte proposta, que abaixo 

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

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ACESSO A ENSINO 

SUPERIOR – ANO LETIVO 2012/2013 ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- LISTA DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS --------------------------------------------------------------  

 -------- De acordo com o disposto nos números 8.º e 9.º do regulamento municipal de atribuição 

de bolsas de estudo para acesso ao ensino superior do município de São Brás de Alportel, 

aprovado em assembleia municipal de 15 de dezembro de 2011 e publicado em Diário de 

República de 24 de janeiro do corrente ano de 2012; --------------------------------------------------------  

 -------- Em resultado do período de candidaturas, realizado em novembro passado, para a 

atribuição de novas bolsas de estudo, aos jovens que acedem ao ensino superior no presente 

ano letivo de 2012/2013; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- E no uso das competências que lhe são conferidas no artigo 8.º do regulamento 

suprarreferido; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Propõe o júri de avaliação, para homologação, a seguinte lista, ordenada de avaliação 

de candidatos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- > Selecionados: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nome Nota 
Rendimento 

per capita 
Universidade 

Curso de 

licenciatura: 

1 
Adriana da Cunha 

Fernandes 
14 296,50 € 

Escola Superior de 

Tecnologia da Saúde do 

Porto 

Audiologia 

2 
Marília Guerreiro 

Martins 
19 482,41 € 

Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa 
Medicina 

 -------- > Suplentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Nome Nota 
Rendimento 

per capita 
Universidade 

Curso de 

licenciatura: 

3 
Natasja Torrinha 

Loureiro * 
15 165,00 € 

Escola Superior de Saúde 

de Beja 

Licenciatura 

em 

Enfermagem 

 -------- * A candidata frequenta o 2.º ano (e não o 1.º ano), razão pela qual foi desclassificada.”  

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

 -------- Primeiro - Aprovar a lista de candidatos selecionados; ---------------------------------------------  

 -------- Segundo - Autorizar o pagamento das Bolsas no ano de 2012/2013, em 9 prestações 

sendo pago no mês de janeiro 3 prestações; -------------------------------------------------------------------  

 -------- Terceiro - Solicitar às candidatas a apresentação de declaração emitida pela 

Universidade em como não auferem bolsa. --------------------------------------------------------------------  

 -------- APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL - PROGRAMA “MÃO AMIGA”: A Vereadora, 

Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se transcreve: ----------------------------  

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIOS SOCIAIS DE CARIZ HABITACIONAL – 

PROGRAMA “MÃO AMIGA” ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 - Considerando que no âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à 

exclusão social, a Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de 

cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos estratos 

sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, reabilitação e 

adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado e à situação social, 

atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ---------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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 -------- 2 - Considerando que com este objetivo foi publicado a 19 de abril de 2012 regulamento 

municipal de atribuição destes apoios, a qual estabelece os devidos termos e condições para 

este programa de apoio social; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Considerando que foi dirigido à Câmara Municipal um pedido de apoio de materiais 

para realização de urgente intervenção, abaixo descrito, o qual, pela urgência da situação em 

causa, mereceu devida análise por parte dos serviços sociais, bem como do Departamento 

Técnico Municipal, em conformidade com os termos e condições da proposta de regulamento. --  

 -------- 4 - Considerando tratar-se de um pedido de apoio para a realização de obras de 

reabilitação na habitação do agregado familiar representado por Luisa Cunha, no sítio de 

Cinseira, em virtude de a mesma apresentar perigo para os seus moradores, estando em 

iminência de derrocada do telhado. ------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 5 - Considerando que esta habitação alberga um agregado familiar com menores, o que 

consubstancia um critério de prioridade na intervenção social. -------------------------------------------  

 -------- 6 - Considerando que se trata de uma família com carências económicas e sociais, desde 

há muito acompanhada pelos serviços sociais do município, tal como referido em parecer social, 

emitido pelo técnico de serviço social José Serrano. ----------------------------------------------------------  

 -------- 7 - Considerando o parecer técnico emitido pelo Diretor do Departamento Técnico 

Municipal, que junto se anexa, o qual resulta de avaliação técnica do pedido de apoio, 

descriminado todos os materiais necessários e estimando em 1.475,00 euros, a sua aquisição. --  

 -------- 8 - Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, compete às 

autarquias locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, de 

acordo com o disposto no artigo 64º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 9 - E em concordância com os pareceres emitidos pelos Serviços de Ação Social e 

Habitação e pelo Departamento Técnico Municipal, que junto de anexam, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro a Luísa Cunha, no valor de 1.475,00 euros, para a realização 

desta intervenção.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor 

de € 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco euros) a Luísa Cunha. Remeta-se cópia à 

Secção de Contabilidade para proceder ao pagamento mediante apresentação de documentos 

de despesa (fatura). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS A ENTIDADES DE CARIZ SOCIAL:- A Vereadora Dra. Marlene 

apresentou a seguinte proposta, relativa ao assunto em epígrafe: ---------------------------------------  

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

 -------- “No âmbito do Plano de Apoios Sociais, e dando continuidade à estratégia de 

proximidade e de trabalho em parceria, que temos vindo a incrementar, com as instituições de 

solidariedade social do município e da região, de modo a apoiar o seu meritório trabalho e o 

desenvolvimento dos seus projetos de cariz social, que auxiliam a população do município de 

São Brás de Alportel, com respostas inexistentes na área do nosso território, proponho à 

Câmara Municipal a atribuição dos seguintes subsídios: ----------------------------------------------------  

 -------- > À Instituição de Solidariedade da Serra do Caldeirão, com sede no Barranco do Velho, 

que desenvolve um extraordinário trabalho de prestação de apoio ao domicílio junto da 

população idosa no território da Serra do Caldeirão, abrangendo a área serrana do Município de 

São Brás de Alportel, o apoio financeiro de 1.000,00€ para ajudar a custear as despesas 

decorrentes das suas atividades; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > À Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral -APPC –, delegação de Faro, a qual 

acolhe na sua instituição duas dezenas de utentes são-brasenses, desenvolvendo um trabalho 

da maior importância ao nível da deficiência, o apoio financeiro de 500,00€, destinado a ajudar 

a custear as despesas decorrentes das suas atividades; -----------------------------------------------------  

 -------- > À Associação Existir, sedeada em Loulé, instituição que tem vindo a acolher utentes do 

município, desenvolvendo um importante trabalho na área da deficiência, em prol da 

integração e inclusão social o subsídio de 350,00€, como contributo para ajudar a diminuir os 

custos deste meritório trabalho; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- > À ASMAL, Associação de Saúde Mental do Algarve, com sede em Loulé, que tem vindo 

a acolher utentes do município, desenvolvendo um importante trabalho na área da deficiência, 

em prol da integração e inclusão social o subsídio de 300,00€, como contributo para ajudar a 

diminuir os custos deste meritório trabalho.” ------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir as verbas conforme proposta. 

Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. -------------------------------------------------------------------  

 -------- ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS VARIÁVEIS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS:- O 

senhor Presidente apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em epígrafe: ---------------  

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

 -------- “ATUALIZAÇÃO DAS TARIFAS VARIÁVEIS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS --------  

 -------- No passado dia 7 de dezembro deu entrada nestes serviços um ofício das Águas do 

Algarve, S.A. a comunicar as tarifas propostas para o ano 2013. -----------------------------------------  

 -------- No corrente ano - 2012, o tarifário cobrado pela entidade gestora em alta, à autarquia, 

relativamente ao abastecimento de água foi de 0,4663€/m3, sendo a proposta agora 

apresentada no valor de 0,4710/m3. No que se refere ao saneamento de águas residuais o valor 

agora cobrado é de 0,6072€/m3 passando para 0,6332€/m3. Dos valores agora apresentados 

resulta um aumento de 0,0047€/m3 e de 0,0260€/m3, respetivamente. ---------------------------------  

 -------- Desta forma proponho que sejam mantidas as tarifas do abastecimento de águas e que 

sejam acrescidas em 0,03€/m3 todas as tarifas variáveis do saneamento de águas residuais. -----  

 -------- Em anexo apresento a tabela com as novas tarifas conforme proposta agora 

apresentada.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

entrada em vigor a 1 de janeiro de 2013. -----------------------------------------------------------------------  
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 -------- PROC.º N.º 13/2012 DE FAUSTO BERNARDO LEJEUNNE FIGUEIREDO E OUTRA – 

FARROBO – ALTERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DESPORTIVA ESPECIALIZADA (DESPORTO 

EQUESTRE) E EXPLORAÇÃO DE EQUÍDEOS:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o n.º 13/2012, em que Fausto Bernardo Lejeunne e Outra, residentes no sítio 

do Farrobo – Quinta Almadena, Caixa Postal 969-A, neste município, solicitam aprovação do 

projeto de arquitetura relativo à alteração para instalação desportiva especializada (desporto 

equestre) e exploração de equídeos, no sítio do Farrobo, neste município. ----------------------------  

 -------- Atendendo ao parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve, entrado nestes serviços em 11 de dezembro de 2012, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, devendo os projetos das 

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

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

 -------- “Uma vez que estes serviços já se pronunciaram em informação técnica de 22 de 

novembro de 2012, analisado o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve, emite decisão final favorável à pretensão em apreço, com base nos 

pareceres, que se anexam. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- MÁRIO DA CONCEIÇÃO LOPES – VALE DE CARVALHO – PEDIDO PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO PARA LIMPEZA DE TERRENO PARA FINS AGRÍCOLAS:- Presente um requerimento de 

Mário da Conceição Lopes, residente no sítio das Almargens, neste município, a solicitar 

prorrogação do prazo, por mais 12 meses, para limpeza de terreno e despedrega para fins 

agrícolas localizado em Vale Carvalho, neste município. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão nos termos da 

informação técnica de 11 de dezembro de 2012. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

solicitar à Fiscalização que acompanhe os trabalhos. --------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretensão: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- O requerente Mário Lopes solicita prorrogação da autorização para ação de limpeza de 

terreno em Vale Carvalho (artigo 16057) e sua despedrega para fins agrícolas e comercialização 

das pedras, tal como foi autorizado por deliberação da reunião de Câmara de 08/11/2011. ------  

 -------- Apreciação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- 1 - Em visita ao local verifica-se o cumprimento do estipulado no ponto 2 da informação 

técnica de 12/10/2011: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  2 - Mantendo-se as condições do ponto 2 da referida informação técnica, não se vê 

inconveniente na prorrogação do prazo por mais 12 meses. -----------------------------------------------  

 -------- 3 - Deve o requerente proceder ao pagamento da respetiva taxa de acordo com o anexo 

I, quadro X do Regulamento de Taxas e licenças do Município de São Brás de Alportel. -------------  

 -------- 4 - Deve o serviço de fiscalização acompanhar estes trabalhos. ----------------------------------  

 -------- Conclusão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face ao exposto, a prorrogação da autorização da pretensão de limpeza de terreno e 

despedrega reúne condições para emissão de informação técnica favorável, desde que a mesma 

cumpra as condições da presente informação técnica. ------------------------------------------------------  

 -------- Deve o requerente proceder ao pagamento da respetiva taxa. ----------------------------------  

 -------- É quanto nos cumpre informar e remeter a decisão à Consideração Superior.” --------------  

 -------- ABERTURA DE PORTADA PARA PRÉDIO URBANO ENCRAVADO, NA VILA:- Presente um 

requerimento da empresa PDE Ibérica – Participações e Desenvolvimento Empresarial, Lda., 

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

Lisboa, na qualidade de proprietária de um prédio urbano localizado na Vila de S. Brás de 

Alportel, conforme planta anexa ao pedido, em que é requerido a abertura de uma entrada 

para o Parque Roberto Nobre, com a colocação de um portão, dado que o prédio se encontra 

encravado, sem acesso à via pública. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão nos termos da 

informação jurídica de 29 de novembro de 2012, que abaixo se transcreve. --------------------------  

 -------- No entanto, tendo em conta que os terrenos camarários confinantes com o prédio do 

requerente pelo lado norte, não estão a ser utilizados para fins incompatíveis com a passagem 

esporádica ao terreno em causa, designadamente para a sua limpeza, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, conceder autorização precária e provisória para a abertura de uma 

passagem com uma largura máxima de 3,5 metros, que deve ser encerrada com vedação ou 

portão.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A referida autorização cessa quando a Câmara Municipal entender necessário utilizar o 

seu terreno para fins incompatíveis com a existência da referida passagem e será suspensa 

durante a realização de eventos no local, incompatíveis com a utilização da referida passagem, 

designadamente feiras e mercados. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Informação Jurídica: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- “A interessada PDE-Ibérica-Participações e Desenvolvimento Empresarial, Lda. na 

qualidade de proprietária do prédio descrito na CRP sob o n.º 8558 veio requerer a “abertura de 

uma entrada para o referido prédio diretamente para o Parque Roberto Nobre”. --------------------  

 -------- A pretensão foi apreciada liminarmente e notificada à interessada a intenção de lhe 

indeferir a pretensão nos termos dos pareceres que lhe foram remetidos. -----------------------------  

 -------- A interessada usou do seu direito de audição prévia, referindo as vicissitudes que 

levaram à situação atual, concluindo por pedir o deferimento da sua pretensão inicialmente 

apresentada de abrir um portão para o Parque Roberto Nobre. ------------------------------------------  

 -------- De facto, pelo processo de obras e demais elementos existentes já em Arquivo Municipal, 

verifica-se que a antecessora da requerente, Maria Eduarda Brito Galego era proprietária de um 

prédio constituído por terreno com 1390m2 descrito na CRP sob o n.º 8558 e um outro prédio 

contiguo composto por morada de casas na Rua João de Deus, n.º 69 descrito na CRP sob o n.º 

5613. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 13-09-1994 a dita Maria Eduarda Galego apresentou à Câmara a pretensão de 

desanexar do seu prédio n.º 8558 uma parcela de terreno com 816m2 para a anexar ao urbano 

– descrição 5613 - onde pretendia construir um novo prédio urbano, referindo que a parcela 

remanescente de 574m2 do prédio – descrição n.º 8558 - ficaria ligado à Rua João de Deus 

“através de uma servidão no sentido Nascente-Poente para peões e veículo automóvel pelo 

túnel do prédio projetado construir a que corresponde o projeto n.º 19/94 (prédio descrito sob o 

n.º 5613). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara, por deliberação de 28 de junho de 1994, autorizou o referido destaque, com 

aquela referida condição que deveria constar na competente certidão da deliberação e 

subsequente escritura. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- De facto, da aludida deliberação foi emitida certidão datada de 05-07-1994 na qual 

consta expressamente “que o prédio do qual se pretende a desanexação fique ligado à Rua João 

de Deus através de servidão legal de passagem no sentido Nascente-Poente para peões e 

veículos automóveis como atualmente acontece, pelo túnel do prédio projetado construir.” ------  

 -------- Em obediência à sua deliberação a Câmara aprovou o projeto de construção do edifício 

relativo ao prédio urbano então descrito na CRP sob o n.º 5613 e a que se refere o processo de 

obras n.º 19/94, salvaguardando a existência de um túnel destinado a manter a passagem já 

então existente entre a Rua João de Deus e a parcela sobrante do prédio descrito sob o n.º 
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8558, atualmente propriedade da requerente. ----------------------------------------------------------------  

 -------- Na altura em que o destaque foi autorizado ambos os prédios (serviente e dominante) 

pertenciam à mesma pessoa pelo que, ficando assegurado no prédio a construir o túnel para 

passagem de peões e veículos automóveis para a Rua João de Deus, o acesso ao prédio em 

causa (descrito sob o n.º 8558) estava também devidamente assegurado. -----------------------------  

 -------- Aliás nas peças desenhadas do projeto a que se refere o processo de obras 19/94 

encontra-se devidamente assinalado não só o túnel sob a construção propriamente dita como 

também a configuração da parte restante do percurso da passagem, desde a via pública (Rua 

João de Deus) até ao prédio atualmente da requerente. ----------------------------------------------------  

 -------- A servidão existente parece configurar-se como “constituída por destinação de pai de 

família” nos termos previstos no art. 1549 do Cod. Civil uma vez que, ao tempo, (1994) o acesso 

de um dos prédios se fazia pelo outro por vontade do dono então de ambos os prédios. -----------  

 -------- De resto dúvidas não subsistem que foi por vontade da então proprietária de ambos os 

prédios que a passagem do prédio descrito sob o n.º 8558 para a via pública se fazia sobre o 

prédio descrito sob o n.º 5613 conforme se comprova pelo conteúdo do requerimento de 

desanexação já referido, apresentado pela então proprietária Maria Galego à Câmara. -----------  

 -------- Dúvidas também não subsistem que, em conformidade com a vontade declarada pelo 

proprietária à Câmara, esta assegurou na operação urbanística a que se refere o processo de 

obras n.º 19/94 a manutenção da servidão da dita passagem mediante a execução de um túnel 

sob a construção e a manutenção de uma faixa de terreno que pelo dito túnel liga a via pública 

ao prédio descrito sob o n.º 8558, tudo conforme se pode ver nas plantas do projeto aprovado 

no processo de obras n.º 19/94. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ora o túnel e a restante faixa de terreno que foram asseguradas na aprovação do 

projeto no processo de obras n.º 19/94 constituem sinais físicos inequívocos de que essa era a 

passagem destinada pela então proprietária Maria Galego ao acesso do prédio atualmente da 

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

 -------- Enquanto ambos os prédios pertenciam à mesma pessoa não existe verdadeiramente 

uma “servidão de passagem” a qual só se considera constituída quando os prédios se separam 

quanto ao seu domínio (salvo se outra coisa se declarar no titulo de separação, o que não foi o 

caso). -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- É esta a disciplina jurídica que decorre do disposto no art. 1549 do Cod. Civil (o qual tem 

vindo a ser interpretado nos termos referidos quer pela doutrina quer pela jurisprudência). ------  
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 -------- Assim, apenas competia à Câmara assegurar que a operação urbanística mantivesse 

então e no futuro, o exercício da passagem desde a via pública até ao prédio atualmente da 

requerente, através do prédio urbano que se entrepunha entre aquele e a via pública até ao 

prédio atualmente da requerente, conforme a vontade declarada da então proprietária de 

ambos os prédios, impondo para esse efeito a existência de um túnel sob a construção a edificar 

e uma faixa de terreno assegurando de tal forma o acesso efetivo ao prédio atualmente da 

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

 -------- Uma vez aprovado o projeto (de arquitetura e especialidades) tinha a Câmara que 

conceder a licença de obras e, uma vez estas concluídas e verificada a sua conformidade com o 

projeto, tinha a Câmara que emitir a respetiva licença de utilização, como o fez. 

Urbanisticamente encontra-se assegurado o exercício do direito de passagem a favor da 

requerente sobre o prédio que se interpõe entre aquele e Rua João de Deus, objeto do processo 

de obras n.º 19/94. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Verifica-se contudo (pela fotografia da fachada do prédio urbano onerado com a 

servidão de passagem) que o túnel deixado sob a construção, designadamente para acesso ao 

prédio da requerente se encontra encerrado com uma porta. ---------------------------------------------  

 -------- Ora o proprietário do prédio serviente não pode estorvar o uso da servidão como refere 

o art. 1568 n.º 1 do Cod. Civil. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tem entendido a Jurisprudência que a colocação de uma portada numa servidão de 

passagem não estorva o seu uso se para tal existir acordo entre os proprietários do prédio 

serviente e dominante designadamente se ambos forem portadores da respetiva chave de 

acesso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Por outro lado, tal portada encerrando a passagem sob o túnel, não se encontra prevista 

no projeto aprovado, razão pela qual constituirá uma obra ilegal, por não licenciada ou 

autorizada, impondo-se a sua eliminação se for caso disso. ------------------------------------------------  

 -------- EM CONCLUSÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- I - Pelos elementos disponíveis em Arquivo Municipal, designadamente no processo de 

obras n.º 19/94, o prédio descrito na CRP sob o n.º 8558 atualmente pertencente à requerente e 

o prédio então descrito sob o n.º 5613 pertenciam em 1994 ambos a Maria Eduarda Brito 

Galego, fazendo-se o acesso ao 1º daqueles prédios a partir da Rua João de Deus através do 2º 

daqueles mesmos prédios. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- II - Por requerimento de 13 de maio de 1994 a dita Maria Galego solicitou autorização 
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para desanexar uma parcela de terreno de 816m2 daquele 1º prédio para o anexar ao 2º 

daqueles prédios, declarando expressamente que o acesso da via publica ao 1º dos referidos 

prédios se fará através de servidão para peões e veiculo automóvel pelo túnel do prédio 

projetado construir no 2º dos referidos prédios. ---------------------------------------------------------------  

 -------- III - A Câmara autorizou o destaque nas referidas condições que fez constar 

expressamente na competente certidão destinada a instruir a execução da sua pretensão. -------  

 -------- IV - A Câmara aprovou para o referido 2º prédio (descrição 5613) uma operação 

urbanística de construção de uma edificação com vários andares assegurando no respetivo 

projeto a passagem da via publica até ao 1º prédio (descrição 8558) através de um túnel sob a 

construção e de uma faixa de terreno, tudo devidamente assinalado nas plantas do projeto 

aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- V - O proprietário simultâneo de 2 ou mais prédios pode constituir utilidades de um 

onerando o outro, designadamente a serventia de passagem para um deles sobre o outro. -------  

 -------- VI - Nesta situação e caso existam sinais visíveis que revelem a serventia de um dos 

prédios para com o outro, são esses sinais tidos como constituição de servidão “por destinação 

de pai de família” logo que os prédios venham a separar-se por alteração da sua propriedade, 

conforme determina o art. 1549 do Cod. Civil. -----------------------------------------------------------------  

 -------- VII - Face à existência do túnel e respetiva faixa de terreno desde a via pública até ao 

prédio da requerente, verifica-se a existência de sinais visíveis da serventia de passagem de 

acesso aquele prédio sobre o 2º referido prédio urbano (5613) e, se duvidas existissem, seriam 

dissipadas pela declaração a esse respeito feita pela então proprietária de ambos os prédios no 

seu requerimento de desanexação apresentado à Câmara em 13 de maio de 1994. -----------------  

 -------- VIII - Com a separação dos aludidos prédios da propriedade da referida Maria Galego 

ficou constituída a servidão de passagem a favor do prédio atualmente da requerente, e com tal 

servidão onerado o prédio urbano alienado, descrito na CRP sob o n.º 5613 de que os referidos 

sinais são a prova conforme refere o art. 1549 do Cod. Civil. -----------------------------------------------  

 -------- IX - O titular do prédio serviente não pode estorvar o uso da servidão a favor do prédio 

dominante como determina o disposto no art. 1568 n.º 1 do Cod. Civil, podendo a colocação de 

uma portada na passagem configurar um estorvo do uso da servidão, caso tal portada tenha 

sido colocada sem o acordo e fornecimento da respetiva chave ao dono do prédio dominante. --  

 -------- X - A colocação da portada que se verifica no túnel do prédio urbano impedindo a 

passagem por ele, não se mostra prevista no projeto aprovado no processo de obras n.º 19/94 
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pelo que, sendo ilegal, deverá ser determinada a reposição da legalidade (urbanística). -----------  

 -------- XI - Caso os proprietários do prédio serviente impeçam ou estorvem o uso da servidão 

pelo dono do prédio dominante deverá este utilizar para o efeito os meios comuns (tribunais) 

sem prejuízo da legalidade urbanística que a Câmara deverá assegurar. -------------------------------  

 -------- XII - A pretensão da requerente (abertura de uma passagem para o Largo Roberto 

Nobre) deverá ser indeferida, não só por se tratar de terreno do domínio privado da Câmara 

mas substancialmente por o terreno em causa ter já constituída por “destinação de pai de 

família”, uma servidão de passagem para a Rua João de Deus através do prédio descrito na CPP 

sob o n.º 5613. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE 

VESTUÁRIO, NA RUA GAGO COUTINHO:- Presente um requerimento de Inna Nikonenko, 

residente na Rua Santo António, n.º 12 – 3.º Drt., na cidade de Tavira, na qualidade de 

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

inconvenientes na instalação e consequente exploração de um estabelecimento de comércio a 

retalho de vestuário na Rua Gago Coutinho, n.º 59, nesta vila. --------------------------------------------  

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

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

estabelecimento de comércio a retalho de vestuário, no local pretendido. Remeta-se cópia da 

informação técnica à requerente. ---------------------------------------------------------------------------------  

 -------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO A RETALHO DE 

PRODUTOS ALIMENTARES E OUTROS, NA RUA DR. JOSÉ DIAS SANCHO:- Presente um 

requerimento de Maria Fernanda dos Santos Coelho Contreiras, residente na Rua António 

Bentes, n.º 25, nesta vila, na qualidade de proprietária, a solicitar que lhe seja certificado se, 

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

de um estabelecimento de comércio a retalho de produtos alimentares e outros na Rua Dr. José 

Dias Sancho, nesta vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

estabelecimento de comércio a retalho de produtos alimentares e outros, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. ------------------------------------------------------  
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 -------- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

– A.MOITA, LDA.:- Presente a comunicação de 10 de dezembro, corrente, da empresa A. 

Moita, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 15, nesta Vila, a solicitar a prorrogação, por 

mais um ano, do período de funcionamento do seu estabelecimento sito na Avenida da 

Liberdade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação conforme 

solicitado por mais um ano, com início a 1 de janeiro de 2013. -------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – ALGARVE CENTRAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE MOBILIDADE 

URBANA:- Presente o n.º 37, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, no 

dia 18 de dezembro em curso, informando que foi aprovado, por unanimidade, por aquele 

órgão na sua sessão ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012 a prorrogação 

de prazo do contrato de prestação de serviços para elaboração do estudo de mobilidade 

urbana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

minuta da adenda do contrato a celebrar e informar o município líder da presente deliberação-. 

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EPIS:- 

Presente o ofício n.º 38 remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, no dia 18 

de dezembro em curso, informando que foi aprovado, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 17 de dezembro de 2012, por unanimidade, dar autorização prévia para assunção 

de compromisso plurianual para efeito de celebração do protocolo de cooperação com a 

Associação EPIS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar o 

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

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

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

EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE:- Presente o ofício n.º 39 remetido pela Assembleia 

Municipal de S. Brás de Alportel, no dia 18 de dezembro em curso, informando que foi 

deliberado, em sessão ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012, por 

unanimidade, dar autorização prévia para assunção de compromisso plurianual para a 

constituição da Equipa de Intervenção Permanente, recomendando que os vencimentos sejam 

indexados às regras da legislação em vigor. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----  

 -------- Primeiro - Aprovar o protocolo e dar poderes ao senhor Presidente para o assinar. -------  

 -------- Segundo - Remeter à secção de contabilidade para proceder às transferências, de 

acordo com os valores solicitados pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

S. Brás de Alportel, tendo como limite os valores máximos estipulados, na informação da 
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Comandante Operacional Municipal, para cada um dos anos de vigência do protocolo. ------------  

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

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

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

FASE 3.1:- Presente o ofício n.º 40, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, 

no dia 18 de dezembro em curso, informando que foi deliberado, por unanimidade, em sessão 

ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012 aprovar o Projeto da Circular Norte 

– fase 3.1 e autorizar a assunção de compromisso plurianual para a referida obra. ------------------  

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS DOS SUJEITOS 

PASSIVOS COM DOMICÍLIO FISCAL EM S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 41 

remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, no dia 18 de dezembro em curso, 

informando que foi aprovada, por maioria, com 1 abstenção, a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal relativa à fixação da percentagem de cinco por cento na participação no IRS 

dos sujeitos passivos com domicílio fiscal em S. Brás de Alportel, em sessão ordinária realizada 

no passado dia 17 de dezembro de 2012. -----------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, dar 

conhecimento à Secção de Contabilidade para que esta transmita o teor da deliberação à 

Direção Geral dos Impostos.----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 3ª REVISÃO ORÇAMENTAL:- Presente o ofício n.º 42 

remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, no dia 18 de dezembro em curso, 

informando que foi aprovada, por unanimidade, a 3.ª Revisão ao Orçamento para 2012, por 

aquele órgão na sua sessão ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012. ---------  

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

a Secção de Contabilidade proceder à sua implementação. ------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – MODELO DE ESTRUTURA ORGÂNICA PARA A CÂMARA 

MUNICIPAL:- Presente o ofício n.º 43, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel, no dia 18 de dezembro em curso, informando que foi aprovada, por unanimidade, o 

Modelo de estrutura orgânica para a Câmara Municipal, por aquele órgão na sua sessão 

ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012.----------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------------------  
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o ofício n.º 44, 

remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, no dia 18 de dezembro em curso, 

informando que o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal 

foi aprovada, por unanimidade, por aquele órgão em sessão ordinária realizada no passado dia 

17 de dezembro de 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar 

publicar no diário da república e no site oficial do município. ---------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA 

2013:- Presente o ofício n.º 45, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no 

dia 18 de dezembro em curso, informando que os documentos previsionais para o ano 2013, 

dos quais fazem parte integrante, o Orçamento da Receita e da Despesa, as Grandes Opções do 

Plano, Autorização de Compromissos Plurianuais, Mapa de Pessoal e Atualização da Tabela de 

Taxas e Licenças, foram aprovados, por maioria, com 13 votos a favor e 3 votos contra, por 

aquele órgão na sua sessão ordinária realizada no passado dia 17 de dezembro de 2012. ---------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, o seguinte: ----  

 -------- Primeiro – Informar a Secção de Contabilidade; -----------------------------------------------------  

 -------- Segundo – Efetuar os editais para publicação nos lugares públicos e no site oficial do 

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

 -------- ÁGUAS DO ALGARVE – TARIFÁRIO PARA 2013:- Presente o ofício n.º DAF/CONT-

01/03918, de 4 de dezembro, corrente, remetido pelas Águas do Algarve, a informar as tarifas 

propostas para o ano 2013, o que se traduz numa tarifa de 0,4710 €/m3 para a atividade de 

abastecimento de água e de 0,6332 €/m3 para a atividade de saneamento de águas residuais. --  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. Remeta-se cópia a Secção de Contabilidade.  

 -------- ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DA EMPREITADA DA CIRCULAR 

NORTE – FASE 3.1:- Presente a seguinte informação prestada pelo Diretor do Departamento 

Técnico Municipal desta autarquia: ------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Pretendendo a Câmara Municipal, levar a efeito a empreitada em epígrafe, informa-se 

que com base no projeto já aprovado, se estima o valor de 900.000,00 € + IVA para custo da 

obra. -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Pretende-se agora com a construção da 2ª fase efetuar a ligação entre a rotunda junto 
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ao pavilhão Municipal e a nova rotunda junto ao campo de futebol. ------------------------------------  

 -------- O prolongamento da circular em 500 metros engloba a construção de 1 rotunda e 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 e iluminação pública. -------------------------  

 -------- Junta-se o projeto composto por caderno de encargos, programa de procedimento, 

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

 -------- Segundo o valor acima referido, o procedimento adequado face ao estipulado no artº 19, 

alínea b) do Código dos Contratos Públicos (CCP) poderá ser o concurso público sem publicação 

de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. ---------------------------------------------------------------  

 -------- Nos termos do artigo 67º do CCP, deverá ser nomeado o júri para o procedimento, 

propondo-se os seguintes elementos: ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Presidente – Vitor Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------  

 -------- Vogais efetivos – Telma Cristina Vaz Rasquinho e Filipe Joel Rodrigues Sobral, ambos 

técnicos superiores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Vogais Suplentes – Mónica Cristina Dias Inácio, Técnica superior e Hélder Brito Rosa, 

Diretor de Departamento Técnico Municipal que substituirá o presidente nas suas faltas e 

impedimentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Assim sendo leva-se à consideração da Exma. Câmara a aprovação do projeto e 

deliberação de abertura de procedimento, caso se julgue por conveniente.” --------------------------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------  

 -------- Primeiro - Aprovar o caderno de encargos, programa de procedimento, plano de 

segurança e plano de gestão de resíduos; ----------------------------------------------------------------------  

 -------- Segundo - Nomear para constituição do júri os elementos propostos na informação; -----  

 -------- Terceiro - Mandar abrir concurso público sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da 

UE, para execução da obra “Construção da Circular Norte – Fase 3.1” com o preço base de 

900.000,00 €, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------  

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA (PROCEDIMENTO 

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

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

 -------- Informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Advocacia (Procedimento Ajuste 

Direto)  -  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 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 de Advocacia. -----------------  

 -------- 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 € 46.800,00 

mais IVA, (sendo para cabimentar o valor de € 15.600,00 mais IVA no ano de 2013, o valor de 

€ 15.600,00 mais IVA no ano de 2014 e o valor de € 15.600,00 mais IVA no ano de 2015) tendo 

este procedimento o seu início previsto no ano de 2013 e o seu termo no ano de 2015). -----------  

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

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

prestação de serviços tenha idêntico objeto e ou contraparte: Não aplicável, nos termos do n.º 

DELIBERAÇÕES 
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2 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011. --------------------------------------  

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

 -------- Nos termos da 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 compromisso plurianual teve aprovação prévia por maioria em reunião de 

Câmara de 04 de dezembro de 2012 e por maioria em reunião de Assembleia Municipal de 17 

de dezembro de 2012, no âmbito da aprovação dos documentos previsionais de 2013. ------------  

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

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

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

abertura da referida prestação de serviços. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE BROCHURAS, 

PANFLETOS, AGENDA SÃO BRÁS ACONTECE, ENTRE OUTROS:- Presente a seguinte informação 

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

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

 -------- Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Distribuição de Brochuras, 

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

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

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

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

 -------- 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 € 2.800,00 

c/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.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

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

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

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

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

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

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

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

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

abertura da referida prestação de serviços. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE HIDROTERAPIA E 

AQUA-PILATES:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, 

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

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

 -------- “Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Aulas de Hidroterapia e Aqua - Pilates 

nas Piscinas Municipais Cobertas (Procedimento Ajuste Direto). ----------------------------------------  

 -------- 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 de Aulas de Hidroterapia e 

Aqua - Pilates nas Piscinas Municipais Cobertas. --------------------------------------------------------------  

 -------- 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 € 5.700,00 

mais IVA, (sendo para cabimentar o valor de € 3.200,00 mais IVA no ano de 2013 e € 2.500,00 

mais IVA no ano de 2014) tendo este procedimento o seu início no ano de 2013 e o seu termo 

em 30 de junho de 2014. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, propõe-se, 

face ao valor e de acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 20º, conjugado com os artigos 112.º 

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

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 
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participação de ex-colaboradores do órgão ou serviço, bem como do respetivo cônjuge, algum 

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

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

 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, juntando elementos e cálculos 

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

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

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

 -------- Nos termos da 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 compromisso plurianual teve aprovação prévia por maioria em reunião de 

Câmara de 04 de dezembro de 2012 e por maioria em reunião de Assembleia Municipal de 17 

de dezembro de 2012, no âmbito da aprovação dos documentos previsionais de 2013. ------------  

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

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

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

abertura da referida prestação de serviços. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- PRIMEIRA ADENDA AO PROTOCOLO – PARCERIA NO DESENVOLVIMENTO DE 

ATIVIDADES NO SEIO DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO 

 (CPCJ):- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a primeira adenda ao protocolo 

celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta 

de Freguesia de S. Brás de Alportel no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 

em Risco. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- “1ª ADENDA AO PROTOCOLO ---------------------------------------  

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

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Em 4 de julho de 2012 a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel celebraram um 

protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito da CPCJ – Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens em Risco – instalada no município de S. Brás de Alportel em 7 de 

dezembro de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 2 de novembro de 2012 foi criada a CPCJ de S. Brás de Alportel, através da 

publicação, na I série do Diário da República n.º 212, da Portaria n.º 360/2012.----------------------  

 -------- Neste sentido, torna-se necessário para dar continuidade às atividades que estão a ser 

desenvolvidas estabelecer a primeira adenda ao protocolo. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção Paulo Alexandre 

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

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----  

 -------- Ponto 1 – Os números dois e três da segunda cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades supra referidas, no 

período de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de € 51.000,00 

(cinquenta e um mil euros); -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- Ponto 2 – A quinta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redação: ---------  

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

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

dezembro de 2014, podendo ser denunciado por qualquer um dos outorgantes, mediante 
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comunicação escrita a enviar com a antecedência mínima de sessenta (60) dias, sem 

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

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. --------------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e dar 

poderes ao senhor Presidente para a assinar. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- PRIMEIRA ADENDA AO PROTOCOLO – ATIVIDADES DE APOIO À FAMÍLIA NOS 

JARDINS DE INFÂNCIA DO CONCELHO (MÚSICA):- O Presidente, Eng.º António Eusébio, 

apresentou a primeira adenda ao protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel no âmbito das 

atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho (música): --------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------- “1ª ADENDA AO PROTOCOLO ---------------------------------------  

 -------- (Atividades de Apoio à Família nos Jardins de Infância do Concelho) -------------------------  

 -------- Em 26 de setembro de 2012 a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel celebraram um 

protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito das atividades de apoio à 

família nos Jardins de Infância do Concelho. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Era nessa data, intenção da autarquia estabelecer esta pareceria para todo o ano letivo, 

no entanto, a nova legislação estipula que é a Assembleia Municipal o órgão com competência 

para aprovar compromissos plurianuais, pelo que apenas foi celebrado protocolo até final do 

primeiro período do ano letivo 2012/2013. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Com a aprovação do Orçamento Municipal para 2013, por parte da Assembleia 

Municipal, na sua reunião ordinária de 17 de dezembro, foi aprovado o compromisso plurianual 

para renovação do presente protocolo até 2014 inclusive. -------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, torna-se necessário, para dar continuidade às atividades que estão a ser 

desenvolvidas estabelecer a primeira adenda ao protocolo. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

DELIBERAÇÕES 
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E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção Paulo Alexandre 

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

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----  

 -------- Ponto 1 – O número três da segunda cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

contribuir para as despesas decorrentes da concretização das atividades de desenvolvimento 

cultural, designadamente: iniciação musical dirigida às crianças que frequentam os Jardins de 

Infância do Concelho, no período de vigência do presente protocolo perfará um valor global 

máximo de € 12.000,00 (doze mil euros); -----------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2 – A sexta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redação: -----------  

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

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 31 de 

agosto de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. --------------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e dar 

poderes ao senhor Presidente para a assinar. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- PRIMEIRA ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA ATIVIDADES DE APOIO 

NAS ESCOLAS (TAREFEIRAS):- O Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a primeira 

adenda ao protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel no âmbito das atividades de 

Apoio nas Escolas do Concelho (Tarefeiras): --------------------------------------------------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- Em 12 de setembro de 2012 a Câmara Municipal e o Centro de Cultura e Desporto dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel celebraram um 
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protocolo com o objetivo de estabelecer uma parceria no âmbito das atividades de apoio nas 

Escolas do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Era nessa data, intenção da autarquia estabelecer esta pareceria para todo o ano letivo, 

no entanto, a nova legislação estipula que é a Assembleia Municipal o órgão com competência 

para aprovar compromissos plurianuais, pelo que apenas foi celebrado protocolo até final do 

primeiro período do ano letivo 2012/2013. ---------------------------------------------------------------------  

 -------- Com a aprovação do Orçamento Municipal para 2013, por parte da Assembleia 

Municipal, na sua reunião ordinária de 17 de dezembro, foi aprovado o compromisso plurianual 

para renovação do presente protocolo até 2014 inclusive. -------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, torna-se necessário, para dar continuidade às atividades que estão a ser 

desenvolvidas estabelecer a primeira adenda ao protocolo. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção Paulo Alexandre 

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

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----  

 -------- Ponto 1 – O número três da segunda cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

de vigência do presente protocolo perfará um valor global máximo de € 54.000,00 (cinquenta e 

quatro mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2 – A quinta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redação: ---------  

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

 -------- O presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 31 de 

agosto de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. --------------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e dar 

poderes ao senhor Presidente para a assinar. -----------------------------------------------------------------  

 -------- PRORROGAÇÃO DO PROTOCOLO CELEBRADO COM O CCD NO ÂMBITO DO GABINETE 

DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP):- A Vereadora Dra. Marlene Guerreiro apresentou a quarta 

adenda ao protocolo celebrado com o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal e Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel com o objetivo de assegurar a 

prorrogação do funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. ----------------------------------  

 -------- Adenda ao Protocolo: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- “4ª ADENDA AO PROTOCOLO -------------------------------------------  

 ------------------------------- (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP) ------------------------------  

 -------- Nota Introdutória -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 5 de maio de 2009 a Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou o Contrato 

de Objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da candidatura 

que efetuou ao abrigo da Portaria n.º 127/2009, de 30 de janeiro, a qual tinha como objetivo a 

criação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município de São Brás de Alportel. O 

referido contrato teve uma vigência de 2 anos, respetivamente de 01 de julho de 2009 a 30 de 

junho de 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste âmbito foi celebrado um protocolo de colaboração entre a autarquia e o Centro 

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

de Alportel, com o objetivo desta instituição contratar um técnico licenciado para assegurar o 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. -------------------------------------------------------  

 -------- Posteriormente, em 20 de junho de 2011 foi estabelecido um Aditamento ao Contrato 

de Objetivos, no qual foi estabelecida a prorrogação por mais 2 meses da autorização de 

funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. Face a este aditamento, foi efetuada a 

primeira adenda ao referido protocolo, também esta com a duração de 2 meses. ------------------  

 -------- Em 31 de agosto de 2011, na sequência da suspensão das candidaturas desta índole, foi 

feito novo aditamento ao contrato de objetivos, desta vez com objetivos mensais, com início a 

01 de setembro de 2011 e sem data de final da sua vigência estipulada, o que obrigou a que 

fosse estabelecida uma segunda adenda ao protocolo existente, tendo sido fixada como data 
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limite o dia 31 de dezembro de 2011. ----------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 1 de janeiro de 2012, tendo sido mantido em vigor o contrato de objetivos, tornou-

se necessário estabelecer a terceira adenda ao protocolo, tendo sido fixada como data limite o 

dia 31 de dezembro de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Em 15 de maio de 2012 foi celebrado novo contrato de objetivos entre a autarquia e o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, o qual tem a vigência de 1 ano, cessando em 14 

de maio de 2013, caso não seja prorrogado. Neste sentido torna-se necessário celebrar nova 

adenda ao protocolo celebrado com o CCD. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho, n.º 1, 

pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção Paulo Alexandre 

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

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -----  

 -------- Ponto 1 – O número dois da primeira cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1ª ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1 – (…) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo (num máximo de 46,5 meses) será até ao valor máximo de € 62.750,00 (sessenta e 

dois mil setecentos e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------  

 -------- Ponto 2 – A sexta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redação: -----------  

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

 -------- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de julho de 2009 e cessará no dia 14 de 

maio de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. --------------------------------  

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente Adenda 

ao Protocolo.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda do protocolo e dar 

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS -“DAR PARA 

QUERER”:- Presente uma carta da Associação dos Amigos dos Animais “Dar para Querer”, 

datada de 26 de novembro de 2012, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar apoio 

financeiro para auxiliar animais em situação de risco. -------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 500,00 

(quinhentos euros) à Associação Dar Para Querer, a pagar até final do ano. Remeta-se cópia à 

Secção da Contabilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- . 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CORTELHA:- Presente uma 

carta da Associação dos Amigos da Cortelha, com sede na Cortelha, município de Loulé, a 

solicitar apoio financeiro para dar continuidade ao objetivo de dinamização e promoção do 

interior algarvio, na continuação de um vasto trabalho de pesquisa e recolha quer de letras e 

músicas bem como de trajes referentes à Zona Serrana. ----------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de € 150,00 

(cento e cinquenta euros) à Associação Amigos da Cortelha. O pagamento deverá ser feito após 

entrega da certidão comprovativa da inexistência de dívidas perante as Finanças. Remeta-se 

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

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação 

prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que os ocupantes dos fogos 

números 10, 85 e 94 do Bairro Social de 102 fogos não pagaram atempadamente a renda 

respeitante ao mês em curso. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 -------- 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 4 a 17 de dezembro em curso, no uso das delegações tácitas. -----------  

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o restante 

executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não vêm 

relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro.----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: -----------------------------------------------------------------------------------  

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

pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números 4917 a 4927, 

4954 a 5030, 5033 a 5070, 5072 a 5077, 5081 a 5096, 5134 a 5138, 5141 a 5156, 5170 a 5176, 

5179 a 5211, 5213 a 5220 no valor de € 113.048,45; ---------------------------------------------------------  

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

em reuniões anteriores a que correspondem os documentos de despesa números 4930 a 4949, 

5079 a 5080, 5177 a 5178, no valor de € 26.671,82; ---------------------------------------------------------  

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

de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 4928 a 4929, 4950 a 4953, 

5031 a 5032, 5071, 5078, 5097 a 5133, 5139 a 5140, 5157 a 5169, 5212, no valor de € 

341.897,77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica o 

tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efetuadas nominalmente, para 

cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redacção dada pela 

Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------------------  

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os debates a 

que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a Câmara, por 

unanimidade, aprovar a presente ata lavrada em minuta, nos termos do número três do artigo 

nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito 

de setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de 

onze de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ---------------  

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


