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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 8/2013 

 

da reunião ordinária de 9 de abril 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.------------------------------------ 



     

 

Reunião de 2013/04/09  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 67, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.144.841,76€ dos 

quais 1.140.363,29€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

3.433,92€ em numerário e 44,55€ 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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 -------- 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: -------- 

 --------  – Certidão de Localização – Estabelecimento de comércio de produtos de retrosaria, 

Rua Boaventura Passos; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Transferência da Conta Solidária “Renascer das Cinzas” para o CCD – beneficiários 

José Martins e Maria de Lurdes Martins. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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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 -------- PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 2012:- Presentes ao órgão executivo o Balanço, a 

Demonstração de Resultados, os Mapas de Execução Orçamental, os Anexos às 

Demonstrações Financeiras, o Relatório de Gestão e todos os restantes documentos de 

prestação de contas constantes do Anexo I, integralmente preenchidos, relativa ao período 

que decorreu de um de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e doze, para efeitos de 

discussão e votação, a fim de serem apresentados ao respetivo órgão deliberativo e 

posterior remessa ao Tribunal de Contas e restantes entidades a que alude o Decreto-Lei 

n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro e respetivas alterações, que aprova o Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), anexo ao diploma em apreço. ----------------------- 

 -------- Feita a respetiva análise por todos os membros do executivo municipal, passou-se à 

discussão dos referidos documentos de que se salientam os seguintes pontos: ------------------- 

 -------- a) Pela análise ao Balanço (à data de 31/12/2012), verifica-se que apresenta um ativo 

líquido total de € 42.276.054,29 (quarenta e dois milhões, duzentos e setenta e seis mil, 

cinquenta e quatro euros e vinte e nove cêntimos), o passivo total de € 8.893.568,03 (oito 

milhões, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e sessenta e oito euros e três 

cêntimos). Demonstra-nos ainda um património de € 46.718.181,77 (quarenta e seis 

milhões, setecentos e dezoito mil, cento e oitenta e um euros e setenta e sete cêntimos) e o 

resultado líquido negativo do exercício no valor de € 1.424.928,57 (um milhão, quatrocentos 

e vinte e quatro mil, novecentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos). -------------- 

 -------- b) Na Demonstração de Resultados, verifica-se que o valor global de proveitos e 

ganhos cifrou-se em € 9.721.449,41 (nove milhões, setecentos e vinte e um mil, 

quatrocentos e quarenta e nove euros e quarenta e um cêntimos) e o valor global de custos 

e perdas foi de € 11.146.377,98 (onze milhões, cento e quarenta e seis mil, trezentos e 

setenta e sete euros e noventa e oito cêntimos), no que se traduz num resultado líquido 

negativo do exercício de € 1.424.928,57 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, 

novecentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos). ----------------------------------------- 

 -------- c) Os Mapas de Execução Orçamental apresentam um saldo de dotações orçamentais 

relativas ao ano de dois mil e onze de € 155.328,87 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos 

e vinte e oito euros e oitenta e sete cêntimos) e encerra para o ano de dois mil e treze com 

um saldo de operações orçamentais de € 691.034,91 (seiscentos e noventa e um mil, trinta e 

quatro euros e noventa e um cêntimos), tendo sido cobradas receitas no montante de € 

9.765.591,67 (nove milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um 

PROPOSTAS 
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euros e sessenta e sete cêntimos) e sido efetuadas despesas no valor de € 9.229.885,63 

(nove milhões, duzentos e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco euros e sessenta e 

três cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- d) Quanto aos Fundos de Operações de Tesouraria entraram nos cofres municipais 

€ 562.710,03 (quinhentos e sessenta e dois mil, setecentos e dez euros e três cêntimos) e 

saíram € 607.436,65 (seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e 

cinco cêntimos), sendo que iniciaram a gerência com um saldo de € 299.974,69 (duzentos e 

noventa e nove mil, novecentos e setenta e quatro euros e sessenta e nove cêntimos). No 

que respeita a contas de ordem, as garantias e cauções prestadas no decurso do ano findo 

foi de € 43.569,59 (quarenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove euros e cinquenta e 

nove cêntimos) e de receita virtual liquidada, o valor de € 1.492.239,49 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e trinta e nove euros e quarenta e nove 

cêntimos), o valor das garantias e cauções devolvidas foi de € 170.936,17 (cento e setenta 

mil, novecentos e trinta e seis euros e dezassete cêntimos) e de garantias e cauções 

acionadas foi de € 98.030,64 (noventa e oito mil, trinta euros e sessenta e quatro cêntimos), 

a receita virtual cobrada foi € 1.557.518,88 (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, 

quinhentos e dezoito euros e oitenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------- 

 -------- e) Os Anexos às Demonstrações Financeiras, mais não são de que as notas 

justificativas dos valores apresentados em Balanço e em demonstração de resultados, bem 

como a justificação de casos excecionais que não foram considerados em balanço por 

situações ainda não regularizadas em termos de imobilizado, como por exemplo, bens 

imóveis que ainda não foram descritos na Conservatória do Registo Predial. ----------------------- 

 -------- f) Finalmente, foi debatido o teor do Relatório de Gestão do ano de dois mil e doze, 

que consiste na descrição das ações realizadas no ano em apreciação, das justificações pelos 

atrasos e, ou dificuldades surgidas na concretização dos objetivos previsionais respetivos, 

bem como a visão sobre a perspetiva futura. --------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste documento ainda se propõe a aprovação do resultado negativo líquido do 

exercício de € 1.424.928,57 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e 

vinte e oito euros e cinquenta e sete cêntimos) e que o mesmo seja transferido para a conta 

relativa a resultados transitados. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente realçou a diminuição da receita corrente e de capital e o esforço 

realizado para a contenção da despesa. Por outro lado, referiu que houve uma diminuição 
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do investimento com o objetivo de manter em funcionamento todos os espaços municipais. - 

 -------- Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente, determinou que 

se passasse à sua votação global, o que se verificou, tendo-se então concluído que os 

documentos de prestação de contas em causa foram aprovados, por maioria, com a 

abstenção do Vereador Dr. Tomás Munes. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter todos os documentos à Assembleia 

Municipal para efeitos de aprovação a fim de ser dado cumprimento ao disposto na alínea c) 

do n.º 2 do art. 53º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Presente em proposta, a primeira revisão 

orçamental para o ano económico de 2013, a qual importa em € 691.034,91 (seiscentos e 

noventa e um mil, trinta e quatro euros e noventa e um cêntimos). ---------------------------------- 

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

 -------- “A presente revisão orçamental - a 1.ª do ano financeiro de 2013, é efetuada tendo 

em vista, o aproveitamento do valor do saldo da gerência anterior no valor € 691.034,91. ----- 

 -------- Com esta revisão orçamental e consequente revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos será reforçada os seguintes projetos de investimento:  -------------------------------- 

 --------  – Aquisição de Equipamento de Transporte no âmbito da candidatura 

“Reequipamento Estratégico de Proteção Civil do Algarve”; --------------------------------------------- 

 --------  – Execução das Obras do Terminal Rodoviário e Área Envolvente – Parque da Vila; ----- 

 --------  – Obras de Renovação Urbana; ----------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Obras de Ampliação e Grandes Obras de Renovação das Redes de Abastecimento 

de Água; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – Aquisição de Equipamento de Transporte para o serviço Abastecimento de Água;---- 

 --------  – Aquisição de Equipamento de Transporte para o serviço de Resíduos Sólidos; --------- 

 --------  – Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica da Rede Viária do Concelho; ------------------ 

 --------  – Trabalhos de Reparação e Renovação da Rede Viária; --------------------------------------- 

 --------  – Obras de Beneficiação no Mercado Municipal. ------------------------------------------------- 

 -------- No âmbito do Programa de Proteção Civil e Luta Contra Incêndios, verifica-se a 

necessidade de abertura de um novo projeto, “Aquisição de Material de Transporte”, com 

vista à aquisição de uma viatura para auxiliar no serviço de silvicultura; ---------------------------- 

 -------- No âmbito do Programa de Ação Social, verifica-se a necessidade de abertura de uma 

PROPOSTAS 
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nova ação, no projeto Loja Social e outros Espaços, para aquisição de Bens diversos para 

oferta a pessoas carenciadas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para os efeitos, supra indicados, recorrer-se-á à globalidade do saldo da gerência 

anterior no valor de € 691.034,91, no que respeita as despesas de investimento e para as 

despesas correntes recorrer-se-á a verbas inscritas excedentariamente nalgumas rúbricas 

orçamentais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim, a presente revisão orçamental - 1.ª do ano de 2013, reforçará o orçamento 

inicial em € 691.034,91. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Face ao exposto, o orçamento aprovado para o ano de 2013, tendo em conta os 

montantes orgânicos das receitas e despesas, fica assim estabelecido, em relação à gestão 

corrente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- RECEITAS --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

CLASSIFICAÇÃO DAS 

RECEITAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Saldo de 2012   691.034,91 5,27 

Correntes 9.080.111,00 73,09 9.080.111,00 69,24 

Capital 3.343.089,000 26,91 3.343.089,00 25,49 

Somas 12.423.200,00 100,00 13.114.234,91 100,00 

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

CLASSIFICAÇÃO DAS 

DESPESAS 

ORÇAMENTO 

INICIAL 
% 

APÓS A REVISÃO DO 

ORÇAMENTO 
% 

Correntes 8.951.875,00 72,06 8.951.875,00 68,26 

Capital 3.471.325,00 27,94 4.162.359,91 31,74 

Somas 12.423.200,00 100,00 13.114.234,91 100,00 

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

respetivamente na alínea c) do nº 2 do art. 64º, e na alínea b) do n.º 2 do art. 53.º ambos da 

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

a 1.ª Revisão Orçamental para o ano económico de 2013.” --------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal analisou a referida revisão orçamental, que debateu e deliberou, 
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aprová-la, por unanimidade, e submeter estes documentos à aprovação da Assembleia 

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

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

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

 -------- 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Foi presente uma proposta do Presidente 

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

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

 ----------------------------- “Alteração Orçamental N.º 3/2013 --------------------------------------------- 

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

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

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Câmara Municipal, no âmbito da 

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

 -------- Despesas com pessoal e aquisição de serviços na Área Técnica Municipal; ----------------- 

 -------- Despesas com aquisição de bens e serviços na Área de Educação Sociocultural e Apoio 

ao Desenvolvimento, no tocante às despesas correntes. ------------------------------------------------- 

 -------- Investimento em aquisição de bens para instalações de serviços, na Câmara 

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

 -------- Investimento em equipamento básico na Área Técnica Municipal; --------------------------- 

 -------- Investimento em equipamento básico 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 noventa e três mil e duzentos euros, se pode 

recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rúbricas 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 terceira 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 

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

 -------- CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA:- O Vice-Presidente Dr. Vítor 

Guerreiro apresentou a seguinte proposta: ----------------------------------------------------------------- 

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

 ----------------------------- “COMISSÃO DA FEIRA DA SERRA – 2013 -------------------------------------- 

 -------- Nos termos do previsto nas Normas de Funcionamento da Feira da Serra em vigor, 

proponho à Câmara Municipal a seguinte constituição da Comissão Organizadora da Feira 

da Serra 2013: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Vítor Manuel Martins Guerreiro, Vice-Presidente; --------------------------------------------- 

 --------  – Marlene de Sousa Guerreiro, Vereadora a Tempo Inteiro; ----------------------------------- 

 --------  – Dora de Jesus Graça Barradas, Adjunta do Presidente; --------------------------------------- 

 --------  – Ema Paula Guerreiro Pinto, Chefe da Divisão Administrativa Municipal;----------------- 

 --------  – Sónia Cristina Tasquinha Ferreira da Silva, Técnica Superior.” ------------------------------ 

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

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

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

S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIOS JOSÉ MARTINS E MARIA DE LURDES MARTINS:- A 

Vereadora Dr.ª Marlene apresentou ao restante executivo um orçamento elaborado pelo 

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

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

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

LARA, relativo à aquisição de fraldas e cueca fralda para os beneficiários – José de Sousa 

Martins e Maria de Lurdes Martins, no valor total de € 363,95 (trezentos e sessenta e três 

euros e noventa e cinco cêntimos). A Vereadora propôs ao executivo a transferência para o 

CCD do valor apresentado, utilizando para o efeito a conta bancária “Renascer da Cinzas”, 

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

mês de julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência, no prazo 

de 60 dias, do valor de € 363,95 (trezentos e sessenta e três euros e noventa e cinco 

cêntimos), ao CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, utilizando para o efeito a Conta Solidária 

“Renascer da Cinzas”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 10/2013, DE MARGARET ANN PULLEN E LINDSAY MARK PULLEN – CERRO 

DAS ÁRVORES LOTE 5 – PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE 

PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 10/2013, em 

que os requerentes Margaret Ann Pullen e Lindsay Mark Pullen, residentes no Cerro das 

Árvores - Lote 5, neste município, solicitam informação prévia para construção de piscina 

que pretendem levar a efeito num prédio de que são proprietários no Cerro das Árvores, 

neste município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para parecer do 

consultor jurídico, nos termos da informação técnica de 03 de abril de 2013, que abaixo se 

transcreve, devendo a mesma ser remetida para conhecimento dos requerentes. --------------- 

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

 -------- “A presente pretensão materializa-se na intenção de construir uma piscina, localizada 

no Cerro da Mesquita, lote 5 Urbanização do Cerro das Árvores e inserida no loteamento 

n.º 1/83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Para a análise deste pedido, importa ter em consideração que no alvará de 

loteamento apenas atribui ao lote n.º 5 240m2, não sendo feita qualquer menção à 

possibilidade de existir piscinas, porém na planta síntese do loteamento não se encontram 

inscritas piscinas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Importa ainda ter em consideração que em condições semelhantes e no mesmo 

loteamento já foram aprovados 2 processos relativos à construção de piscinas, 

nomeadamente o processo n.º 261/2004 em nome de Bruno e Marcelino Costa, Construções 

Lda. (Lote n.º 24) e o processo n.º 142/2007 no nome de Roy Richmond (Lote n.º 13)  ----------- 

 -------- Face à lacuna de informação existente sobre índices e regras de edificação, bem como 

face à existência de antecedentes semelhantes, instala-se a dúvida sobre a viabilidade da 

presente pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto e dada a complexidade do assunto deverá solicitar parecer ao 

consultor Jurídico. É quanto nos cumpre informar e colocar à Consideração Superior.” ---------- 

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

ATOALHADOS E DE CALÇADO, NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente um requerimento de 

Vítor Mendes Delgado, residente na Urbanização Duas Sentinelas, Lote 31 - Cascalheira, na 

freguesia de Quarteira, no município de Loulé, na qualidade de arrendatário, a solicitar que 

REQUERIMENTOS 
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lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de um estabelecimento de comércio a retalho de atoalhados e de 

calçado, na Avenida da Liberdade, n.º 45-B, 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 atoalhados e de calçado, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica ao requerente. ------------------------------------------------- 

 ---------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO DE PRODUTOS 

DE RETROSARIA, NA RUA BOAVENTURA PASSOS:- Presente um requerimento de Cândida 

Sofia Mateus da Silva Pereira, residente na Rua Almirante Martins Guerreiro, n.º 5 – 3º Drt., 

nesta Vila, 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 de produtos de retrosaria, na Rua Boaventura Passos, n.º 1, 

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 de produtos de retrosaria, no local pretendido. Remeta-se 

cópia da informação técnica à requerente. ------------------------------------------------------------------ 

 



     

 

Reunião de 2013/04/09  Página 15 

 -------- PROCEDIMENTO DE EMPREITADA – REQUALIFICAÇÃO DA ROTUNDA N.º 4 DA 

CIRCULAR NORTE:- Apresentada a seguinte informação técnica elaborada pelo 

Departamento Técnico Municipal relativa ao assunto em epígrafe: ----------------------------------- 

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

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

se que se estima o valor de 12.700,00€ + IVA para custo da obra. ------------------------------------- 

 -------- Pretende-se efetuar uma requalificação da placa central da rotunda, com a 

modelação de terreno e o ajardinamento da mesma e instalação de um elemento escultórico 

de homenagem à prática desportiva do atletismo, com a instalação de uma obra criada pelo 

munícipe Manuel Teodoro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O corpo do elemento será executado em chapa laminada a quente de 4mm em ferro 

preto com banho de galvanização e pintura forjada de 2 componentes (cor a combinar) de 

acordo com o desenho anexo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A estrutura ficará assente sobre sapata de betão armado. ------------------------------------- 

 -------- Será efetuada a modelação de terreno e ajardinamento, bem como adaptação da 

rede de rega. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Junta-se o projeto, caderno de encargos e convite para aprovação. ------------------------- 

 -------- Segundo o valor acima referido, o procedimento a adotar poderá, face ao estipulado 

no art.º 19 do Código dos Contratos Públicos (CCP), ser o ajuste direto. ------------------------------ 

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

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

 -------- Presidente – Vitor Manuel Martins Guerreiro, vereador a tempo inteiro. ------------------- 

 -------- Vogais efetivos – Filipe Joel Rodrigues Sobral, Engenheiro que substituirá o presidente 

nas suas faltas e impedimentos e Hélder Brito Rosa, Diretor de Departamento. ------------------- 

 -------- Vogais suplentes – Mónica Dias Inácio, Engenheira e Telma Cristina Vaz Rasquinho, 

Engenheira Técnica de 1ª Classe. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A despesa deverá ser cabimentada pelos serviços de contabilidade. ------------------------- 

 -------- Assim sendo leva-se à consideração do Exº Sr. Presidente a aprovação do 

procedimento e demais diligências que julgar por conveniente. ---------------------------------------- 

 -------- Propõe-se a consulta das seguintes empresas: ---------------------------------------------------- 

 --------  - Hélder Manuel de Brito Pereira. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- À consideração do Exmo. Sr. Presidente.”----------------------------------------------------------- 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do 

procedimento, nos termos da proposta, dando poderes ao Sr. Presidente para despachar os 

procedimentos seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM MECÂNICA DE 

CONTENTORES (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação 

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

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

 -------- “No seguimento da publicação do orçamento de estado, aprovado pela Lei 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 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 (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 Lavagem Mecânica 

de Contentores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 15.500,00 a acrescer o IVA à taxa de 6%. ------------------------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no nº 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: Serão convidadas três entidades: -------------------------- 

 --------  Ecoambiente – Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A. ------ 

 --------  Recolte – Recolha, Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. ------------------------------ 

 --------  Suma – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A. ----------------------------------------------- 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE 

INFORMÁTICO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a 

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

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

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

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

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

 -------- Sendo assim, solicito parecer sobre: ------------------------------------------------------------------ 
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 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Gestão do Parque 

Informático da Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 15.500,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, por um 

prazo máximo de três anos, (sendo para cabimentar o valor de € 2.580,00 + IVA no ano de 

2013, o valor de € 5.167,00 + IVA no ano de 2014, o valor de € 5.167,00 + IVA no ano de 2015 

e o valor de € 2.586,00 + IVA no ano de 2016). ------------------------------------------------------------- 

 -------- 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: Serão convidadas três entidades: -------------------------- 

 --------  ADJ 3 Sistemas – Projeto e Gestão de sistemas Informáticos, Lda. ------------------------- 

 --------  Suporte de Fábrica – Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------- 

 --------  V. M. R. – Redes Informáticas, 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: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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 



     

 

Reunião de 2013/04/09  Página 19 

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 AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS PROPANO 

– GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) A GRANEL – PROCEDIMENTO PLURIANUAL:- 

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

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

 -------- “AUTORIZAÇÃO PRÉVIA -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com a línea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso 

das entidades públicas, dispõe que, a assunção de compromissos plurianuais 

independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua 

reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parceiras público-privadas, está sujeita a autorização prévia, da assembleia 

municipal, no caso da administração local. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Sendo assim, solicito autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção de 

compromisso plurianual sobre a abertura de um Procedimento para o Fornecimento 

Contínuo de Gás Propano – Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) a Granel no Pavilhão Desportivo 

Municipal e Escola Poeta Bernardo de Passos, Polidesportivo Municipal, Escolas N.º 1 e N.º 3 

e Escola N.º 2, com a duração de um ano sendo renovável até ao prazo máximo de três anos 

de acordo com a legislação em vigor, com um preço base de € 31.620,00 a acrescer o IVA 

(sendo no ano de 2013 o valor estimado de € 3.395,00 + IVA, no ano de 2014 o valor de 

€ 10.540,00 + IVA, no ano de 2015 o valor de € 10.540,00 + IVA e no ano de 2016 o valor de 

€ 7.145,00 + IVA). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE APOIO – ASSOCIAÇÃO IN LOCO – NO ÂMBITO DO PROJETO LINKA-TE:- 

Presente um comunicação da Associação In Loco, com sede na Avenida da Liberdade, nesta 

Vila, a solicitar um apoio no valor de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) para fazer face às 

despesas de transporte, montagem e aluguer de um contentor para o desenvolvimento de 
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atividades no Bairro Social João Rosa Beatriz, no âmbito do Projeto Linka-Te. --------------------- 

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

€ 1.800,00 (mil e oitocentos euros) à Associação In Loco. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO100DONO:- Presente uma 

comunicação da Associação de Defesa e Proteção dos Animais Abandonados – 

Coração100Dono, com sede no sítio do Peral, Caixa Postal 712-A, neste município, a solicitar 

um apoio financeiro para dar continuidade ao trabalho que a associação tem vindo a 

desenvolver junto dos animais abandonados no concelho de S. Brás de Alportel. ----------------- 

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

€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Associação Coração100Dono, a pagar no prazo de 60 

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

 -------- 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 26 de março a 8 de abril 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 833, 836, 

839 a 846, 849 a 919, 922, 925 a 926, 930, 932 a 933, 940 a 957, 959 a 960, 962 a 975, 979 a 

983, 1019 a 1023 no valor de € 70.601,44; ------------------------------------------------------------------ 

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

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

834 a 835, 984 a 1009, 1026 a 1029, no valor de € 31.670,89; ------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 831 a 832, 837 a 

838, 847 a 848, 920 a 921, 923 a 924, 927 a 929, 931, 934, 939, 958, 961, 976 a 978, 1010 a 

1018, 1024, a 1025, 1030, no valor de € 62.749,40. ------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


