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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 1/2013 

 

da reunião ordinária de 02 de janeiro de 2013 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. ----------------------------------------------------- 

VEREADORES PRESENTES:-, Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira 

Martins e Dr. Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes. ---------------------------------------------------- 

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, ausente por motivo de férias; ---- 

 

 

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 250, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 946.282,98€ dos 

quais 943.167,19€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

3.115,79€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 

 



     

 

Reunião de 2013/01/02  Página 3 

 -------- 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: -------- 

 --------  – 1ª Alteração Orçamental; ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Relação dos Encargos Assumidos e Não Pagos no Ano de Dois Mil e Doze; ------------- 

 --------  – Saldo da conta de Gerência de 2012; ------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, informou que foi convidado a estar 

presente na Assembleia da República, na próxima quinta-feira, pelas 16h30 para assistir à 

discussão do Projeto de Resolução sobre medidas para apoiar as Zonas ardidas Tavira/S. Brás 

de Alportel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, convidou todo o executivo a estar presente no 

próximo dia 6, domingo, pelas 15 horas, na inauguração do Centro de Convívio dos Parises. --  

 

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

Câmara, relativa à primeira alteração orçamental para dois mil e treze, que a seguir se 

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 1/2013 ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Considerando a complexidade em se prever com exatidão todos os compromissos 

assumidos que ficam por realizar; ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Considerando que o Orçamento é elaborado nos meses de outubro e novembro de 

cada ano e que há um período, de cerca, de dois meses em que se podem assumir novos 

compromissos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Foi detetado no Orçamento de 2013, algumas rubricas com dotação insuficiente para 

fazer face aos compromissos transferidos do ano de 2012, assim sendo, verifica-se a 

necessidade de se proceder ao reforço de algumas verbas orçamentais, designadamente 

com: --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Despesas com aquisição de serviços na Assembleia Municipal e na Câmara 

Municipal, no âmbito da Administração Autárquica; ------------------------------------------------------ 

 --------  - Despesa com aquisição de serviços na Área Administrativa, Financeira e 

Patrimonial; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Despesas com aquisição de serviços na área Técnico Municipal, no tocante a 

despesas correntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Investimento em equipamento administrativo na Administração Autárquica; ---------- 

 --------  - Transferência para Investimento de instituições sem fins lucrativos na Área de 

Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no tocante às despesas de capital. ------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de treze mil, duzentos e vinte euros, se pode 

recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas orçamentais. ------------------ 

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

verbas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8.3.1.5. notas sobre o processo orçamental e respetiva execução, do POCAL, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro e suas alterações, a primeira alteração 

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

Grandes Opções do Plano.” -------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- 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 treze. Remeta-se à Secção de Contabilidade para implementação. ---------------------------- 

 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO - DIRETOR DO DEPARTAMENTO TÉCNICO 

MUNICIPAL:- O Senhor Presidente, apresentou a seguinte proposta: -------------------------------- 

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

 -------- “Constituição do Fundo de Maneio: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que seja atribuído, no ano em curso ao Diretor do Departamento Técnico 

Municipal, Hélder de Brito Rosa, e nas suas ausências, à Chefe de Divisão Financeira e 

Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires o valor de € 275, para administrar despesas por conta 

do Fundo de Maneio, devendo esse valor ser distribuído e retirado das seguintes rubricas 

orçamentais:” ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POCAL EUROS 

03/02010299 25,00 

03/020112 75,00 

03/020121 50,00 

03/020203 75,00 

03/020225 50,00 

Total 275,00 

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

 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO – CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta: ----------------------------- 

 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Constituição do Fundo de Maneio: ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que seja atribuído, no ano em curso à Chefe de Divisão Financeira e 

Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires, e nas suas ausências, ao Diretor do Departamento 

Técnico Municipal, Hélder de Brito Rosa, o valor de € 725, para administrar despesas por 

conta do Fundo de Maneio, (Administração Autárquica, Departamento Administrativo e 

Financeiro e Divisão de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento) devendo esse 
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valor ser distribuído e retirado das seguintes rubricas orçamentais”: --------------------------------- 

POCAL EUROS 

0102/020108 50,00 

0102/020121 50,00 

0102/020209 50,00 

0102/020225 100,00 

0102/06020305 75,00 

02/020108 50,00 

02/020121 25,00 

04/02010202 50,00 

04/020111 50,00 

04/020121 200,00 

04/020225 25,00 

Total 725,00 

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

 -------- CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO – NOMEAÇÃO DE SUBSTITUTO:- O Senhor 

Presidente apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Fundo de Maneio: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tendo em consideração o início do novo ano e a constituição de Fundo de Maneio 

para o ano de 2013: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Proponho que seja designado, para o ano em curso, como substituto nas ausências do 

Diretor do Departamento Técnico Municipal, Hélder de Brito Rosa e da Chefe de Divisão 

Financeira e Patrimonial, Lília Cristina Martins Pires, em simultâneo, a Chefe da Divisão de 

Administração Municipal, Ema Paula Guerreiro Pinto para administrar despesas por conta do 

Fundo de Maneio, no valor de €1.000,00.” ------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- DETERMINAÇÃO DAS DATAS DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS 

TRABALHADORES MUNICIPAIS:- O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta 

subscrita pelo Vice-Presidente: --------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- Proposta ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Determinação das datas de pagamento dos vencimentos aos trabalhadores 

municipais: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, propõe que o pagamento de vencimentos e outras 

remunerações dos Trabalhadores, Autarcas e Membros dos Gabinetes de Apoio Pessoal da 

Câmara Municipal ocorra mensalmente no dia vinte. ----------------------------------------------------- 

 -------- Propõe ainda que no mês de dezembro, a data de pagamento seja no dia quinze. ------- 

 -------- Excecionalmente, quando essas datas coincidam em sábados, domingos, feriados ou 

tolerâncias de ponto, os vencimentos deverão ser pagos no dia útil imediatamente anterior.”  

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

dando-se conhecimento à Tesouraria, à Secção de Recursos Humanos e Secção de 

Contabilidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 – VII 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 28/12/2012 se solicita a atribuição de escalões (para senhas de refeitório) a alunos 

transferidos, a iniciar aulas no dia 03/01/2013, atribuído às famílias pela segurança social, 

dos seguintes alunos:  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mª de Brito Martins, Edc. Júlia, turma 9 – Escalão B  -------------------------------------------- 

 -------- Luis Filipe Gonçalves Ponciano, Edc. Olga Ludvico, turma 4 – Escalão A  -------------------- 

 -------- Fernanda Gonçalves Ponciano, Prof Elisabete Guerreiro, 2º ano, turma 32- Escalão A. - 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a presente proposta. ------- 
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 -------- PROCº N.º 73/2008, DE EMAVEDROS – ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, 

LDA. – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO EM VILARINHOS – PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CADUCIDADE:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Urbanismo sob o número 73/2008, em que a firma Emavedros – Administração e 

Construção Civil, Lda. e Outros, com sede em Alhos Vedros, município da Moita, solicita 

declaração em como se mantêm os pressupostos, de facto e de direito, que levaram à 

anterior decisão favorável, relativa à informação prévia para a operação de loteamento que 

pretende levar a efeito em três prédios rústicos sitos em Vilarinhos, deste município. ---------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Divisão de Urbanismo 

que fundamente a informação técnica prestada em 14 de dezembro de 2012, para que possa 

emitir deliberação final sobre o requerido. ------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “Dado que o presente processo já foi alvo de várias solicitações de apreciações. 

Atendendo que houve alterações na Legislação em vigor, estes serviços emitem parecer 

desfavorável. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A consideração Superior,” ------------------------------------------------------------------------------ 

 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- BENEFICIAÇÃO DA E. M. 514 ENTRE S. BRÁS DE ALPORTEL E O CM1207 – 2.º PEDIDO 

DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EMPREITADA:- Apresentada a seguinte informação 

técnica elaborada pelo Departamento Técnico Municipal relativa ao assunto em epígrafe: ---- 

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

 -------- “A Empreitada teve início com o Auto de Consignação, datado de 09/04/2012. O 

prazo para a realização da Empreitada é de 180 dias, sendo que esta terminará no dia 

06/10/2012.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi concedida ao Empreiteiro uma primeira prorrogação graciosa de prazo de 60 dias 

sendo o prazo prorrogado graciosamente para o dia 06/12/2012. ------------------------------------ 

 -------- O Empreiteiro solicitou agora uma prorrogação de prazo graciosa até ao dia 31 de 

janeiro de 2013, o qual se apresenta em anexo. ------------------------------------------------------------ 

 -------- O Empreiteiro apresenta como motivo para o pedido de prorrogação a insolvência do 

fornecedor da sinalização vertical tendo o Empreiteiro de proceder a um novo procedimento 

de contratação tendo sido concluído o processo no inicio de dezembro. ----------------------------- 

 -------- Tendo em conta as épocas festivas do Natal e passagem de ano, o subempreiteiro 

encerrará para férias nesta altura reabrindo em janeiro de 2013. ------------------------------------- 

 -------- Pelo acima exposto, somos de parecer favorável a uma prorrogação graciosa de 

prazo de 57 dias de calendário seguidos, terminando desta forma o prazo para realização da 

empreitada em 31 de janeiro de 2013. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Como a prorrogação proposta é graciosa não haverá um acréscimo de custo para o 

ano de obra, não tendo o empreiteiro direito a revisão de preços neste período. ------------------ 

 -------- Deverá o empreiteiro apresentar novo plano de trabalhos e respetivo cronograma 

financeiro atualizado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É quanto nos cumpre informar, pelo que se remete à consideração superior.” ------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar uma prorrogação graciosa 

de prazo por mais 57 dias, terminando o prazo para a realização da empreitada a 31 de 

janeiro de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA AGENDA SÃO 

BRÁS ACONTECE:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de impressão da Agenda São 

DELIBERAÇÕES 
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Brás Acontece (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 Impressão da Agenda 

São Brás Acontece. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 € 13.800,00 mais IVA, (sendo para cabimentar o valor de € 12.650,00 mais 

IVA no ano de 2013, o valor de € 1.150,00 mais IVA no ano de 2014) tendo este procedimento 

o seu início previsto no ano de 2013 e o seu termo no dia 31 de janeiro 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 

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: Valor Adjudicado no Ano 
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2012 – € 18.900,00 + IVA. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Valor Taxa de redução 

Igual ou inferior a € 1.500,00 0,00 % 

Superior a € 1.500,00 e inferior a € 2.000,00 3,50% 

Igual ou superior a € 2.000,00 e até 

4.165,00 

3,50% sobre o valor de € 2.000,00, 

acrescido de 16% sobre o valor da 

remuneração total que exceda os € 

2.000,00 

Superior a € 4.165,00 10,00% 

 -------- Aplicando a redução remuneratória obtemos: ---------------------------------------------------- 

 -------- € 18.900,00 + IVA x 10% = € 1.890,00 + IVA -------------------------------------------------------- 

 -------- Sendo assim, teríamos uma redução remuneratória no valor de € 1.890,00 + IVA ------- 

 -------- Obteríamos um valor de € 18.900,00 + IVA – € 1.890,00 + IVA = € 17.010,00 + IVA ------ 

 -------- No entanto devido ao tempo de crise que estamos a atravessar, propõe-se uma 

redução no número de impressões da Agenda São Brás Acontece, assim sendo, propomos um 

valor base do procedimento de € 13.800,00 + IVA --------------------------------------------------------- 

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

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 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 ASSISTÊNCIA DO PARQUE 

INFORMÁTICO DAS ESCOLAS:- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

 -------- “Assunto: Pedido de Parecer – Prestação de Serviços de Assistência do Parque 

Informático das Escolas (Procedimento Ajuste Direto) -------------------------------------------------- 

 -------- No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei nº 66-

B/2012, de 31 de dezembro de 2012, adiante designado OE 2013, prevê no seu artigo 75º 

“Contratos de aquisição de serviços” que todas as prestações de serviços que se venham a 

celebrar-se ou renovar-se a partir de 1 de Janeiro de 2013, celebrados com as entidades a 

que se aplica a Lei nº 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e remunerações 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (número 17 do artigo 75º do 

OE 2013) são nulos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

Parque Informático das Escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância. ------------------------------------- 

 -------- 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 € 11.200,00 mais IVA, (sendo para cabimentar o valor de € 5.600,00 mais 

IVA no ano de 2013, o valor de € 5.600,00 mais IVA no ano de 2014) tendo este procedimento 

o seu início previsto no ano de 2013 e o seu termo no ano de 2014). ---------------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

 -------- d) Informação sobre a contraparte, designadamente no que respeita à relação ou à 
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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 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 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. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- RELAÇÃO DOS ENCARGOS ASSUMIDOS E NÃO PAGOS NO ANO DE DOIS MIL E 

DOZE:- Presente a listagem da faturação emitida no ano findo e que não foi paga no 

respetivo ano, cujo valor global se cifra em € 124.178,64 (cento e vinte e quatro mil cento e 

setenta e oito euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que os pagamentos sejam 

efetuados no ano em curso e logo que possível. ----------------------------------------------------------- 

 -------- SALDO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2012:- Apresentada a seguinte informação 

elaborada pela Chefe de Divisão Financeira e Patrimonial relativa ao assunto em epígrafe: ---- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Informação: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- “Com a entrada em vigor da Lei 8/2012 que aprova as regras aplicáveis à assunção de 

compromissos e aos pagamentos em atraso, surge a necessidade de se considerar, para o 

cálculo do Fundo Disponível, do mês de janeiro, o saldo da gerência do ano anterior: ------------ 

 -------- Da gestão financeira do ano de 2012 executada com todo o rigor, resultou um saldo 

de “Operações Orçamentais” para 2013 de € 691.034,91. ----------------------------------------------- 

 -------- Tal situação resulta dos seguintes movimentos financeiros que decorreram ao longo 

do ano em termos orçamentais: -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- SALDO DA GERÊNCIA DE 2011 - € 155.328,87; ----------------------------------------------------- 

 -------- Receitas cobradas em 2012 - € 9.765.591,67; ----------------------------------------------------- 

 -------- SOMA - € 9.920.920,54; --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Despesas efetuadas em 2012 - € 9.229.885,63; --------------------------------------------------- 

 -------- SALDO QUE TRANSITA PARA 2013 - € 691.034,91. ----------------------------------------------- 

 -------- Este saldo que transita para a gerência seguinte, é constituído pela diferença entre as 

disponibilidades reais, isto é, as receitas municipais cobradas e os pagamentos efetuados por 

conta do orçamento municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com a alínea c) do nº1 do artigo 4.º da LCPA e do artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2012, de 21/06, solicito a V.Exa. se digne analisar este assunto com vista a posterior 

deliberação do órgão executivo.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do saldo de 

gerência de 2012 para o cálculo do fundo disponível do mês de janeiro, caso seja necessário. - 

 -------- 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 18 de dezembro de 2012 a 01 de janeiro de 2013 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 5221, 5231 

a 5237, 5241 a 5276, 5279 a 5281. 5301, 5310 a 5337, 5339 a 5379, 5386 a 5392, 5395 a 

5398, 5400 a 5405, 5407 a 5415, 5417 a 5418, 5421 a 5428, 5438, 5440 a 5445, 5449 a 5459, 

5461 a 5465, 5467 a 5478, 5482 a 5493, 5495, 5497 a 5505, 5507, 5509 a 5518, 5520 a 5528, 

5531 a 5538 no valor de € 509.100,70; ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

5298 a 5300, 5380 a 5385, 5439, 5446 a 5448, 5479 a 5481, no valor de € 25.669,75; ----------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 5222 a 5230, 

5238 a 5240, 5277, 5278, 5282 a 5297, 5302 a 5309, 5338, 5393 a 5394, 5399, 5406, 5416, 

5419 a 5420, 5429 a 5437, 5460, 5466, 5494, 5496, 5506, 5508, 5519, 5529 a 5530, no valor 

de € 82.037,87. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica 

o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efetuadas nominalmente, 

para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo da Lei número 

cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro, na nova redacção 

dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro. ------------------ 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os debates a 

que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a Câmara, por 

unanimidade, aprovar a presente ata lavrada em minuta, nos termos do número três do 

artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, 

de dezoito de setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois 

mil e dois, de onze de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------ 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


