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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 4/2013 

 

da reunião ordinária de 15 de fevereiro de 2013 

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

VEREADORES PRESENTES:- Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Marlene de Sousa 

Guerreiro, Eng.º Acácio José Madeira Martins, Dr. 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 31, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.091.209,08 € dos 

quais 1.086.118,39 € em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.719,61 € em numerário e 2.371,08 € em cheques, estes dois últimos 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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 -------- HASTA PÚBLICA – TRÊS BANCAS DE FRUTAS E LEGUMES E UMA LOJA DO MERCADO 

MUNICIPAL:- Sendo quinze horas, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta 

pública, iniciando-se os trabalhos para a arrematação. --------------------------------------------------- 

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital emitido no dia 30 de janeiro de 2013 

marcada para este horário, de três bancas de frutas e legumes e uma Loja no Mercado 

Municipal que se encontram vagas, conforme deliberação tomada por este executivo na sua 

reunião ordinária realizada no passado dia 29 de janeiro de 2013. ------------------------------------ 

 -------- Banca B29 - Destinada à venda de frutas e legumes -------------------------------------------- 

 -------- Por não se encontrar na sala quaisquer interessados em licitar a banca, não foi a 

mesma colocada em licitação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Banca B33 - destinada à venda de frutas e legumes: ------------------------------------------- 

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

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

 -------- Cisélia Maria da Silva Vicente Pereira – Cartão de Cidadão número 04956288, 

contribuinte fiscal número 112131948. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 125,00 (cento e vinte e cinco euros), 

considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o ato 

público com a adjudicação, por arrematação, a Cisélia Maria da Silva Vicente Pereira da 

Banca B33 do Mercado Municipal, tendo de imediato sido notificada verbalmente para o 

pagamento do valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado e 

assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia. ---------------------------- 

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

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

 -------- Banca B34 - destinada à venda de frutas e legumes: ------------------------------------------- 

 -------- Por não se encontrar na sala quaisquer interessados em licitar a banca, não foi a 

mesma colocada em licitação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Loja A1, destinada à venda de produtos regionais: --------------------------------------------- 

 -------- Estavam na sala os seguintes interessados em licitar, os quais foram devidamente 

identificados como a seguir se descrevem: ------------------------------------------------------------------ 

 -------- António José Chaveca da Luz – Cartão de Cidadão número 6050371, contribuinte 

fiscal número 145638197. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- António Miguel da Lacerda de Andrade Velez – Cartão de Cidadão número 

HASTA PÚBLICA 
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02037498, contribuinte fiscal número 112521312. -------------------------------------------------------- 

 -------- Afonso de Brito Guerreiro – Cartão de Cidadão número 07429608, contribuinte fiscal 

número 178819816 em representação de Grapocor - Gabinete de Projectos e Coordenação, 

Lda. com o contribuinte fiscal número 502560010. ------------------------------------------------------- 

 -------- E porque o último lanço oferecido foi no valor € 400,00 (quatrocentos euros), 

considerou a Câmara a praça finda com a referida licitação, dando por encerrado o ato 

público com a adjudicação, por arrematação, à Grapocor-Gabinete de Projectos e 

Coordenação, Lda. da Loja A1 do Mercado Municipal, tendo de imediato sido notificado 

verbalmente para o pagamento do valor da arrematação, acrescido do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado e assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo 

dia. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

documentos anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo quinze 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: -------- 

 --------  – Atraso no pagamento de rendas; ------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Auxílios Económicos a Alunos Carenciados; ----------------------------------------------------- 

 --------  – Resultados do Concurso “A Mais Bela Carta de Amor”. -------------------------------------- 

 --------  – Sessão de Cinema – Fixação do Preço do Bilhete; --------------------------------------------- 

 -------- 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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 -------- AGRUPAMENTO JOSÉ BELCHIOR VIEGAS – DESPESAS CORRENTES 1.ª TRANCHE:- 

Presente a proposta do Senhor Presidente que abaixo se transcreve: -------------------------------- 

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

 -------- “1º Tranche de Verba de Despesas Correntes para Agrupamento José Belchior 

Viegas  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito das suas atribuições e apoio na área da Educação, necessita esta 

autarquia de responder à solicitação do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, em 

seu ofício n.º 050 com registo de entrada no nossos serviços em 30/01/2013, registo n.º 1078 

no que diz respeito a transferência de verbas destinadas a despesas correntes para 

funcionamento geral do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico e para as atividades de 

enriquecimento curricular e de apoio à família, assim proponho:  ------------------------------------- 

 --------  – Ser transferida a 1ª tranche deste ano letivo 2012/2013 no valor de (3.000.00€) 

três mil euros.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

proposto para o Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIO - PROGRAMA MÃO AMIGA - FRANCISCO REVÉS – RUA 

SACADURA CABRAL:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que 

abaixo se transcreve acompanhada dos respetivos relatórios técnico e social: --------------------- 

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

 -------- “PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO SOCIAL DE CARIZ HABITACIONAL – 

PROGRAMA “MÃO AMIGA” – FRANCISCO REVÉS --------------------------------------------------------- 

 -------- 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 de 

e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ----------------------- 

 -------- 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 temos e 

condições para este programa de apoio social; ------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- 3 - Considerando que foi dirigido à Câmara Municipal um pedido de 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 de Francisco Revés, na Rua Sacadura Cabral, 17, em virtude de a 

mesma não apresentar condições de habitabilidade; ----------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Considerando que este munícipe sofre de problemas de saúde, estando neste 

momento dependente, carecendo de constantes cuidados de saúde, o que consubstancia um 

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

 -------- 6 - Considerando que se trata de um munícipe com carências económicas e sociais, 

acompanhada pelos serviços sociais do município e pelo Grupo Social, 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, 

estimando uma intervenção, no valor de 3.242,85 euros acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 Francisco Revés, no valor de 3.242,85 euros acrescido de IVA 

a 23%, para a realização desta intervenção.” --------------------------------------------------------------- 

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

valor de € 3.242,85 (três mil duzentos e quarenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) 

mais IVA a Francisco Revés. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder ao 

pagamento mediante apresentação de documentos de despesa (fatura). --------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - PROGRAMA MÃO AMIGA - EDUARDA BARBEIRO – POÇO 

DOS FERREIROS:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo 
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se transcreve acompanhada dos respetivos relatórios técnico e social: ------------------------------ 

 -------- 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 de 

e à situação social, atualmente agravada pelo contexto de crise económica; ----------------------- 

 -------- 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 temos e 

condições para este programa de apoio social; ------------------------------------------------------------- 

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

para realização de obras de reabilitação, a qual 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 Eduarda Barbeiro, no 

sítio de Poço de Ferreiros, em virtude de a mesma não apresentar condições mínimas de 

habitabilidade e conforto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Considerando que esta habitação alberga um agregado familiar com um idoso 

dependente, 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 e pela Rede Social, 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, 

estimando esta intervenção em 8.600,00 euros acrescido de IVA à taxa de 23%. ------------------ 

 -------- 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, 

PROPOSTAS 
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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 Eduarda Barbeiro, no valor de 8.600,00 euros acrescido de 

IVA à taxa de 23%, para a realização desta intervenção.” ----------------------------------------------- 

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

valor de € 8.600,00 (oito mil e seiscentos euros) mais IVA a Eduarda Barbeiro. Remeta-se 

cópia à Secção de Contabilidade para proceder ao pagamento mediante apresentação de 

documentos de despesa (fatura). ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- GLOBALGARVE – ALIENAÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIAIS DOS MUNICÍPIOS:- Na 

sequência do fax n.º SAI/AMAL/2013/54, de 13 de fevereiro de 2013, remetido pela AMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Algarve, o Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, 

apresentou a seguinte proposta; ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ---------- “Assunto: Alienação das participações Sociais do Município de S. Brás de Alportel 

na Globalgarve ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Considerando que: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- a) A Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que entrou em vigor no dia 1 de setembro de 

2012, veio aprovar o novo regime jurídico da atividade empresarial local e das participações 

locais (RJAEL). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) A Globalgarve é uma sociedade de natureza privada, participada por entidades 

públicas (54,56%), entre elas a CI-AMAL e os Municípios, e privadas (45,44%). --------------------- 

 ---------- c) Uma vez que este novo regime, no seu artigo 3.º, refere-se expressamente às 

participações locais como sendo “… todas as participações sociais detidas pelos municípios, 

pelas associações de municípios, independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas 

metropolitanas em entidades, constituídas ao abrigo da lei comercial que não assumam a 

natureza de empresas locais.” foi suscitado o enquadramento da Globalgarve - Cooperação e 

Desenvolvimento, S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- d) Nesse sentido, solicitou-se um parecer jurídico à CCDR Algarve que veio a “… 

considerar a Globalgarve como uma empresa/sociedade participada, tanto à luz do anterior 

regime do setor empresarial local (Lei n.º 53-F/2006) como do atual RJAEL (Lei n.º 50/2012). 
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 ---------- e) Além disso, a CCDR Algarve considera ainda que, pelo facto da empresa 

apresentar “… nos três últimos anos resultado líquido negativo, impõe-se, em cumprimento 

do referido artigo 70.º n.º3 do RJAEL, que os municípios acionistas procedam, no prazo de 

seis meses, à alienação integral das respetivas participações.” ----------------------------------------- 

 ---------- f) De acordo com o Relatório e Contas de 2011, aprovado em Assembleia Geral da 

Globalgarve de 30/04/2012, o capital social da empresa está representado por 27950 ações, 

com um valor nominal de 279 500 euros, sendo que o Município de S. Brás de Alportel detém 

250 ações, com um valor nominal de 2.500 euros. --------------------------------------------------------- 

 ---------- g) O artigo 7.º dos estatutos da Globalgarve refere que, em caso de alienação o 

valor das ações a alienar” … será determinado com base no valor contabilístico do capital 

próprio constante do último balanço aprovado. ------------------------------------------------------------ 

 ---------- h) Apesar de ainda não estarem definidos os contornos da alienação a efetuar, 

nomeadamente no que se refere ao comprador e valor da venda, importa determinar a 

alienação da participação deste Município, de modo a cumprir o disposto no n.º 3 do artigo 

70.º do RJAEL e a habilitar a Câmara Municipal a realizar as diligências a essa alienação. ------ 

 ---------- Proponho, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- a) A alienação da participação social que o Município de S. Brás de Alportel detém 

na Globalgarve; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- b) A presente proposta seja submetida à aprovação da Assembleia Municipal e 

posteriormente comunicada ao Conselho de Administração da Globalgarve.” ---------------------- 

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

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

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

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

 -------- “AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS CARENCIADOS – PEDIDO EXTRAORDINÁRIO ----- 

 -------- 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 13/02/2012 com documentação de fundamentação da situação familiar se solicita a 

atribuição de escalão A (para senhas de refeitório) a aluna: -------------------------------------------- 

 -------- Dia Boonen – da turma 29 da Prf.ª Elisabete Brito do 3º ano de escolaridade.” ----------- 

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

PROPOSTAS 
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 -------- SESSÃO DE CINEMA – FIXAÇÃO DO PREÇO DO BILHETE:- Presente uma proposta da 

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

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

 -------- “A Tabela de Taxas e Licenças Municipais define para as sessões de cinema no Cine -

Teatro de São Brás o valor de três euros e sessenta e três cêntimos para cada bilhete. ---------- 

Considerando a importante função pedagógica  que o cinema pode exercer, pretende a 

câmara municipal realizar algumas sessões de cinema, dirigidas sobretudo à comunidade 

escolar, sob diversas temáticas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido, no próximo dia 15 de fevereiro, pretende realizar duas sessões de 

cinema, para apresentação do filme produzido em torno da nobre figura de Aristides Sousa 

Mendes, dirigidas à comunidade escolar e à comunidade em geral, respetivamente. ------------ 

 -------- Assim, para a dinamização e concretização do exposto, propõe-se que cada bilhete de 

entrada para a sessão de cinema dirigida à comunidade em geral, seja fixado no valor de 

dois euros e cinquenta cêntimos, sendo isento o pagamento de bilhete de entrada para os 

alunos dos estabelecimentos de ensino locais, na sessão de cinema dirigida à comunidade 

escolar.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROCº Nº 106/2003, DE IRIA BARREIRA PONTES ZEFERINO – CAMPINA - PEDIDO DE 

RECEÇÃO PROVISÓRIA DE LOTEAMENTO:- Presente um requerimento de Iria Barreira 

Pontes Zeverino e Outros, residentes em Lisboa, a solicitar que seja realizada vistoria ao 

loteamento sito em Campina, desta Vila, a que corresponde o alvará de loteamento n.º 1/94, 

a fim das infraestruturas urbanísticas do mesmo serem rececionadas provisoriamente. -------- 

 -------- Face ao auto de vistoria emitido em 8 de fevereiro de 2013, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aceitar provisoriamente as obras de urbanização do presente 

loteamento. Foi ainda deliberado, por unanimidade, manter a hipoteca do lote n.º 13 da 

referida urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REQUERIMENTOS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO RELATIVA À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DAS PISCINAS 

MUNICIPAIS:- Presente o auto de vistoria assinado pelo Diretor de Departamento Técnico 

Municipal, esclarecendo que se torna necessária a libertação de 60% do valor das garantias 

bancárias e valores previsto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 190/2012, de 22 de 

agosto, referentes à empreitada de construção das Piscinas Municipais Cobertas pela Firma 

Mota-Engil S.A., com sede em Linda-a-Velha, a favor desta autarquia, atendendo a que o 

empreiteiro está a proceder à resolução dos problemas registados na vistoria técnica de 18 

de dezembro de 2012 por parte do contraente particular (firma Mota-Engil S.A). ----------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a devolução dos valores 

retidos conforme auto de vistoria. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PRODER – DECISÃO DE APROVAÇÃO DE CANDIDATURA - “AQUISIÇÃO DE VIATURA 

– CENTRO DE CONVÍVIO DE PARISES”:- Presente uma comunicação remetida pela 

Associação In Loco, com sede na Avenida da Liberdade, nesta Vila, a informar da decisão de 

aprovação relativa à medida 3.2 do PRODER relativa à Aquisição de viatura – Centro de 

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

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

 -------- QUOTA ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES:- 

Presente a nota de débito n.º 110/2013, de 22 de janeiro de 2013, da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, a informar o montante da quota anual 

para o corrente ano, cujo valor se cifra em € 4.218,00 (quatro mil duzentos e dezoito euros). - 

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

seu pagamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA PLANO PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- 

Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de Aprovisionamento, Gestão de Stocks 

e Armazém: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

DELIBERAÇÕES 
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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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

Estratégica Plano Pormenor do PESBA, mais informo, que a mesma não se trata de trabalho 

subordinado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 € 7.500,00 mais IVA. ------------------------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Ambientar Consultores em Ambiente, Lda. -------------- 

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

no artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os 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 
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vinculativo favorável previsto no n.º 4 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 

COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA VIATURA MAN 69-FM-17:- Presente a seguinte 

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

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei n.º 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 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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

Compressor do Ar Condicionado da Viatura MAN 69-FM-17, mais informo que a mesma não 

se trata de trabalho subordinado. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 € 2.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------------------------------ 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Hydraplan – Manutenção e Comércio de Veículos, 

S.A. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista 

no artigo 27.º e nos n.ºs 1, 2, 3, 7 e 8 do artigo 75.º ambos da Lei n.º 66 - B/2012, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os 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 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ALPORTELENSE:- Presente uma carta da Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense, 

com sede no Alportel, neste município, a solicitar apoio financeiro para fazer face às 

despesas com as Charolas realizadas no passado mês de janeiro no Núcleo Museológico do 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de 

€ 200,00 (duzentos euros) à Sociedade Recreativa e Desportiva Alportelense. Remeta-se 

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

 -------- UNIVERSIDADE DO ALGARVE – ACORDO DE COLABORAÇÃO ESPECÍFICO PARA 

REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NA ÁREA DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou um acordo de colaboração específico a celebrar com a 

Universidade do Algarve, tendo por objetivo a realização de um estágio curricular na 
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autarquia, na área de Design da Comunicação. O referido estágio terá a duração de 672 

horas, sendo que 270 horas serão realizadas nesta entidade. ------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o presente acordo de 

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

 -------- RESULTADOS DO CONCURSO “A MAIS BELA CARTA DE AMOR”:- A Vereadora, 

Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a lista, que abaixo se transcreve, com os resultados 

obtidos no concurso “A Mais Bela Carta de Amor”: ------------------------------------------------------- 

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

 ------------------------- “A Mais Bela Carta de Amor/Edição Sénior – 2013 ---------------------------- 

 ------------------------------------- Quadro Síntese de Resultados -------------------------------------------- 

 -------- > 7 Trabalhos apresentados a concurso ------------------------------------------------------------- 

 -------- > 1 Trabalho ao qual foi atribuído o prémio -------------------------------------------------------- 

 -------- > 1 Trabalho ao qual foi atribuída uma menção honrosa --------------------------------------- 

  Pseudónimo Autor 

Prémio Flor Rosa Maria Dias 

Menção Honrosa  Presente Maria Amélia Viegas 

 -------- Restantes trabalhos participantes: ------------------------------------------------------------------- 

Pseudónimo  Autor 

Chama Ardente Maria Amélia Viegas 

Mário Júlio Elmano e Dantas Vítor João Rodrigues Vicente 

Olhos Verdes Maria Amélia Viegas 

GIGI Margarida Gago 

Díoury Maria Manuela Gomes 

 -------- Júri do Concurso: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Pela Câmara Municipal – Vereadora Marlene Guerreiro ---------------------------------------- 

 -------- Pela Biblioteca Municipal – Bibliotecária Teresa Oliveira --------------------------------------- 

 -------- Pela Junta de Freguesia – Presidente David Gonçalves.” ---------------------------------------- 

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

 -------- 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 e 85 do Bairro Social, do n.º 12 da Rua Vitorino Passos Pinto e de uma habitação no sítio 

da Calçada não pagaram atempadamente as rendas respeitantes 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. ------------------------------------------------------ 
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 -------- 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 29 de janeiro a 14 de fevereiro 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 227 a 233, 

235 a 236, 243, 248, 252 a 258, 263 a 264, 270 a 277, 296 a 299, 304 a 326, 342, 344 a 353 

no valor de € 121.233,62; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

249 a 251, 278 a 287, no valor de € 24.603,60; ------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 222 a 226, 234, 

237 a 242, 244 a 247, 259 a 262, 265 a 269, 288 a 295, 300 a 303, 327 a 341, 343, 354 a 363, 

no valor de € 117.613,55. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


