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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 9/2013 

 

da reunião ordinária de 23 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.------------------------------------ 
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 77, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.253.393,42€ dos 

quais 1.251.058,28€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

1.335,14€ em numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. --------------------------- 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

Filipe José Viegas Lopes Pires, residente na Avenida da Liberdade, nesta Vila.  -------------------- 

 -------- O munícipe Filipe Pires informou que está presente na reunião a fim de saber qual a 

deliberação do executivo relativamente ao processo de obras n.º 55/2011, em nome de 

Rute Isabel Horta Lourenço, sua esposa. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente pediu autorização ao restante executivo para alterar a ordem 

dos assuntos agendados, por forma a iniciar a reunião com o processo supra referido, ao que 

o executivo concordou. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Após o executivo ter tomado a deliberação relativamente ao processo em causa, 

(constante nas páginas 13 e 14 da presente ata), o senhor Presidente transmitiu-a ao 

interessado e explicou-lhe os motivos do indeferimento. O munícipe Filipe Pires manifestou 

o seu descontentamento face à deliberação e declarou perante o executivo que a decisão 

poderia e deveria ter sido mais célere. ----------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- Sendo quinze horas, 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: -------- 

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

Ilídio Fernandes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Domingos Savedra; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  – Auxílios Económicos a alunos carenciados; ----------------------------------------------------- 

 --------  – Pedido de autorização prévia - "Prestação de serviços de telecomunicações 

móveis" – Procedimento Plurianual; -------------------------------------------------------------------------- 

 --------  – ARS – Unidades de Saúde Pública. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- O Vereador Dr. Tomás informou o executivo, que por motivos pessoais, não poderá 

estar presente nas Comemorações do Dia 25 de abril. Questionou também o senhor 

Presidente acerca das obras que estão a ocorrer na Estrada Nacional n.º 2 (S. Brás – Faro) e 

na Estrada Nacional n.º 270 (S. Brás – Loulé). --------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente respondeu que estão a colocar um micro aglomerado a frio 

(slyrri), tendo como objetivo tapar todas as fendas existentes no piso, funcionando também 

como um selante e agregador do tapete existente. ------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Dr. Tomás questionou ainda o porquê da EDP estar isenta do pagamento 

das taxas de ocupação da via pública no município de S. Brás de Alportel e cobrar esse valor 

aos consumidores nas respetivas faturas. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Senhor Presidente solicitou à Chefe de Divisão Administrativa para analisar a 

questão e posteriormente dar a resposta ao Vereador Tomás. ----------------------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUA PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS:- Presente uma 

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

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

 -------- “REDUÇÃO DO TARIFÁRIO DE ÁGUA PARA O COMÉRCIO E SERVIÇOS --------------------- 

 -------- Considerando a atual conjuntura económica que o nosso país atravessa, bem como o 

aumento crescente do desemprego; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que o nosso concelho não é exceção desta situação; -------------------------- 

 -------- Torna-se imperativo tomar medidas preventivas por forma a assegurar os postos de 

trabalho existentes no nosso concelho. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Por este motivo, proponho, que a deliberação tomada na reunião de 17 de março de 

2009, relativa à redução de 50% do preço estabelecido no tarifário de água para a indústria 

seja extensiva a todo o comércio e serviços existente no concelho. ------------------------------------ 

 -------- Mais proponho que a presente redução seja aplicada apenas a empresas e 

estabelecimentos com sede fiscal neste concelho.” -------------------------------------------------------- 

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

ainda deliberado, por unanimidade que os interessados deverão requerer a redução na 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------  

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S. BRÁS DE ALPORTEL:- O 

Sr. Presidente Eng.º António Eusébio, apresentou a seguinte proposta relativa ao assunto em 

epígrafe: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Estando a ser implementado o projeto “S. Brás acessível“ através do programa 

RAMPA, foram calendarizadas para o mês de abril algumas das ações de formação de 

técnicos municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Nomeadamente nos dias 10 e 11 de abril 2013 realizou-se nas instalações da escola 

secundária José Belchior Viegas a ação sobre implementação do plano de acessibilidade, 

para elementos do executivo, técnicos e operacionais municipais e elementos da “Comissão 

Local “, num total de 1 dia e meio de formação. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Para fazer face a despesas com as “ pausas de café e água” que se realizaram nesses 

dias no bar da respetiva escola, venho por este meio propor a atribuição de um subsídio, que 

deverá ser dirigido ao agrupamento de escolas de S. Brás de Alportel no valor de 43€ 

(quarenta e três euros).” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

atribuir um apoio financeiro ao Agrupamento de Escolas de S. Brás de Alportel no valor de 

€43,00 (quarenta e três euros) a pagar no prazo de 60 dias. -------------------------------------------- 

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

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

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

apresentou ao restante executivo um pedido 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, e na sequência do 

pedido aprovado em reunião de Câmara de 04 de dezembro de 2012, solicitam 

disponibilização de uma verba adicional para conseguir cumprir com todas as necessidades 

de materiais para recuperação do estábulo do beneficiário – Ilídio Fernandes, no valor total 

de € 41,55 (quarenta e um euros e cinquenta 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 € 41,55 (quarenta e um euros e cinquenta 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”.---------- 

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

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

S. BRÁS DE ALPORTEL – BENEFICIÁRIO DOMINGOS SAVEDRA:- 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 proposta de orçamento para a aquisição de materiais para reparação de 

cobertura e obras acessórias para o beneficiário – Domingos Savedra, no valor total de 

€ 6.765,00 (seis mil setecentos e sessenta e cinco euros). A Vereadora propôs ao executivo 

a transferência para o CCD do valor apresentado, utilizando para o efeito a conta bancária 
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“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 € 6.765,00 (seis mil setecentos e sessenta e cinco euros), 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”.---------- 

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

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

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

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

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

carenciadas e por solicitação do agrupamento de escolas de José Belchior Viegas através de 

fax de 16/04/2013 se solicita a atribuição de escalão (para senhas de refeitório) a aluno, com 

mudança de escalão, atribuído à família pela segurança social, do seguinte aluno: --------------- 

 -------- Timur Petrosyuk, Prof.ª Ana Cristina Antunes, pré-escolar, sala 1 – Escalão B.” ----------- 

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

 

PROPOSTAS 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 09/2013, DE CHRIS ROGER LUCIEN SPITAELS E KATHLEEN SARA JEROME 

DE LOOZE – ALMARGENS - ALTERAÇÃO DE ARMAZÉNS EXISTENTES PARA CASA DE CAMPO, 

ANEXO E CONSTRUÇÃO DE PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo 

sob o n.º 9/2013, em que Chris Roger Lucien Spitaels e Kathleen Sara Jerome de Looze, 

residentes no sítio da Boiça, neste município, solicitam aprovação do projeto de arquitetura 

relativo a alteração de armazéns existentes para casa de campo, anexo e construção de 

piscina num prédio de que são proprietários no sítio dos Almargens, neste município. ---------- 

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

informar os requerentes que deverão dar cumprimento ao solicitado no ponto 8 da 

informação técnica de 19 de abril de 2013, aquando da entrega das especialidades, a ocorrer 

no prazo máximo de seis meses. Foi ainda deliberado, por unanimidade, remeter cópia da 

informação técnica que abaixo se transcreve aos requerentes. ---------------------------------------- 

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Pretende o requerente aprovação de alteração de armazéns existentes para casa de 

Campo, anexo e construção de Piscina num prédio Misto com uma área de 1562,00m2. A 

presente intervenção será a recuperação das construções existentes. -------------------------------- 

 -------- Da análise da pretensão, informam estes serviços o seguinte: -------------------------------- 

 -------- 1 - O prédio rústico insere-se em: --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.1 - Espaço Agrícola Indiscriminado; ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 1.2 - Reserva Agrícola Nacional (nada a opor Ata n.º 604/2012 da DRAPALG); ----------- 

 -------- 1.3 - Confina a Poente com Via não classificada; -------------------------------------------------- 

 -------- 1.4 - Confina a Norte com Ribeiro. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Pretende o requerente a utilização das construções existentes para casa de campo, 

anexo de apoio e construção de uma piscina, com espaços verdes e os respetivos 

estacionamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - As construções propostas para casa de campo, de acordo com o quadro síntese 

apresentado, definem a seguinte ocupação: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.1 - Área de terreno ……………............. 1562,00m2 ----------------------------------------------- 

 -------- 3.2 - Área de implantação................... 594,10m2 ------------------------------------------------- 

 -------- 3.3 - Área de construção..................... 373,70m2 -------------------------------------------------- 

 -------- 3.4 – N.º de Camas…………………………….. 18 n.º de camas + 5 camas extras = 23 camas - 

 -------- 3.5 - Tipologias………………………………….. 9 quartos com casa de banho privativa ---------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3.6 – N.º de estacionamentos ……..15 lugares, um deve ser reservado à mobilidade 

reduzida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Atendendo que os Empreendimentos turísticos são estabelecimentos que se 

destinam a prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu 

funcionamento de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços 

complementares, podendo este ser instalados estabelecimentos hoteleiros de diferentes 

grupos e categorias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Relativamente a Casa de Campo – Turismo em Espaço Rural de acordo com a 

Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto, são imóveis situados em aldeias e espaços rurais que 

prestam serviços de alojamento a turistas e se integram, pela sua traça, materiais de 

construção e demais caraterísticas, na arquitetura típica local, que deve cumprir todos os 

requisitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 6 - Relativamente ao instrumento de gestão territorial, RPDM de São Brás de Alportel, 

verifica-se que a pretensão apenas vai intervir na área já impermeabilizada não havendo 

qualquer aumento de área. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7 - As operações urbanísticas decorrentes da instalação de empreendimentos 

turísticos estão sujeitas ao cumprimento das normas previstas no Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro alterado pela Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março) bem como as normas técnicas de construção aplicáveis às 

edificações em geral, designadamente em matéria de segurança contra incêndio, saúde, 

higiene, ruído e eficiência energética. ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 8 - No âmbito do ponto anterior, estes serviços informam que o mesmo apresenta 

ficha de Segurança Contra Incêndios, sendo o técnico responsável a Eng.ª Isabel Cavaco, 

alerta-se que a ficha esta executada para habitação. ----------------------------------------------------- 

 -------- 9 - A nível das acessibilidades o mesmo apresenta projeto e termo de 

responsabilidade, mais se informa que deverá ser cumprido. Estes serviços informam que é 

intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma arquitetura inclusiva, incrementado 

a mobilidade urbana para todos os cidadãos de acordo com o Decreto-Lei n.º 163/08, de 8 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão reúne condições para a 

emissão de uma informação favorável, alertando a retificação do ponto n.º 8 supra referido 
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aquando da entrega das especialidades. --------------------------------------------------------------------- 

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

superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 230/2002, DE BARBEL GUDER MADEIRA FIRMINO – TAREJA – ALTERAÇÃO 

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

n.º 230/2012, em que Barbel Guder Madeira Firmino, residente no sítio da Tareja, Cx. Postal 

n.º 56-AB, neste município, solicita uma alternativa para a apresentação do projeto de 

alterações das obras já efetuadas num prédio que possui no sítio da Tareja. ----------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um prazo de seis meses 

para a apresentação do projeto de alterações para legalizar as obras já efetuadas, nos 

termos da informação técnica de 08 de fevereiro de 2013, que a seguir se transcreve. ---------- 

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Da reunião tida a 23 de janeiro de 2013, a requerente informou que não tem 

possibilidade financeira para avançar com um novo processo e não sabe quando poderá 

regularizar a situação. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim remeto o assunto à consideração superior.” ----------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 59/2005 – ADRIANA CATARINA CORREIA HENRIQUE – MESQUITA ALTA – 

REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Urbanismo sob o n.º 59/2005, de Adriana Catarina Correia Henrique, 

residente no sítio da Mesquita Alta, neste município, no qual não foi dado cumprimento à 

deliberação de 24 de abril de 2012, a qual estipulava a retificação do alinhamento da 

vedação construída sobre um caminho público. ------------------------------------------------------------ 

 -------- Decorrido um ano a fiscalização municipal informa que a retificação não foi 

cumprida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer ao Gabinete 

Jurídico e Técnico da DU a fim de este executivo tomar uma deliberação final. -------------------- 

 -------- PROC. N.º 55/2011 – RUTE ISABEL HORTA LOURENÇO – LOTE 39 CAMPINA – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR GEMINADA:- Presente o processo entrado na 

Divisão de Urbanismo sob o n.º 55/2011, em que Rute Isabel Horta Lourenço, residente no 

sítio dos Barrabés, Cx. Postal n.º 451-A, neste município, solicita a aprovação do projeto de 

alterações referentes à construção de moradia unifamiliar geminada que tem em construção 

no lote 39, relativo ao loteamento n.º 2/93, em Campina, neste município. ------------------------ 

REQUERIMENTOS 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o projeto nos termos da 

informação técnica de 5 de março de 2013, que abaixo se transcreve. ------------------------------- 

 -------- Informação Técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Relativamente às alterações apresentadas, estes serviços informam que as 

alterações ultrapassam os índices do alvará de loteamento 2/93, propondo-se o seu 

indeferimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 -------- PROC. N.º 66/2011 – MICHAEL JOHN BOLTON E WINIFRED HELEN BOLTON – 

MESQUITA ALTA – ALTERAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO 

DE PISCINA:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 66/2011, em 

que Michael John Bolton e Winifred Helen Bolton, residentes em Inglaterra, solicitam a 

aprovação do projeto de arquitetura referente às alterações e ampliação de moradia 

unifamiliar e construção de piscina, que pretendem levar a efeito num prédio que possuem 

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

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rejeitar liminarmente o processo 

dado que não foram entregues os documentos solicitados no prazo estipulado, nos termos 

da informação técnica de 09 de abril de 2013, que abaixo se transcreve. ---------------------------- 

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

 -------- “Ultrapassado o prazo para o aperfeiçoamento do pedido de saneamento e 

apreciação liminar deverá, o mesmo ser rejeitado de acordo com o ponto n.º 4 do artigo 11.º 

do Decreto-Lei n.º 26/10 de 30 de março. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- PROC. N.º 47/2012 – HÉLDER LOPES PEREIRA – RUA 1.º MAIO – CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA UNIFAMILIAR, PISCINA, MARCOS E MURO DE VEDAÇÃO:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 47/2012, em que Hélder Lopes Pereira, residente 

na Rua Sacadura Cabral, n.º 32, nesta Vila, solicita a aprovação do projeto de arquitetura 

referente à construção de uma moradia unifamiliar, piscina, marcos e muro de vedação na 

Rua 1º de Maio, nesta Vila. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar a apresentação, no prazo 

de 30 dias, dos elementos mencionados na informação técnica de 01 de abril de 2013, que 

abaixo se transcreve e deve ser enviada para conhecimento do requerente ------------------------ 
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 -------- Informação técnica: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Relativamente à pretensão dos requerentes, a construção de moradia unifamiliar, 

piscina e muro de vedação, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer 

técnico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Face ao Plano de Urbanização de São Brás de Alportel, a pretensão insere-se em 

Zonas de Expansão de Média Densidade, Trespassado a poente por via urbanas, propondo 

uma área de implantação de 216,56m2, área máxima de construção 302,91m2, segundo a 

memória descritiva, salvaguardando o cumprimento do artigo 11º e seguintes do referido 

diploma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ANÁLISE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - É pretensão dos requerentes a construção de uma moradia unifamiliar e muro de 

vedação, localizado em Rua 1º de Maio, composto por prédio rústico – terra de cultura com 

arvores com uma área de 730,0m2, confrontando-se a Poente com Rua 1º de Maio, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 15653/20080123 e inscrito sob o artigo 

n.º 1673.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Trata-se de um pedido de licenciamento, instruído nos termos do artigo 11º da 

Portaria n.º 232/08, de 11 de março (Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com 

redação final dada pelo Decreto-Lei n.º 26/10, de 30 de março). Atendendo aos elementos 

entregues 22 de março corrente, estes serviços informam que a estimativa orçamental 

deverá ser aperfeiçoada e entregue nestes serviços. ------------------------------------------------------ 

 -------- 3 - Relativamente ao espaço exterior da edificação pretendida e da respetiva inserção 

paisagística na envolvente, verificamos que a mesma observa os objetivos apontados no 

artigo n.º 31 e do quadro dos afastamentos mínimos da construção principal em relação ao 

limite do lote, encontrando-se corretamente adaptadas as características topográficas do 

terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Em relação ao tipo de construção, deverá respeitar toda a indicação descrita em 

alçado relativamente cores e dos materiais dos elementos que os constituem as fachadas e a 

cobertura de acordo com as folhas 07 e 08 do presente processo. ------------------------------------- 

 -------- 5 - Estas indicações têm em vista a integração da construção no ambiente 

arquitetónico da região assim como a preservação das características construtivas e 

estéticas da região, como se prevê no art.º 121 do R.G.E.U., bem como dar cumprimento ao 

disposto no Plano de Urbanização da Vila de São Brás de Alportel. ------------------------------------ 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 6 - Relativamente ao espaço de cedência terá o requerente de executar o passeio com 

as medidas já existentes (1,80m) garantindo a continuidade do passeio na Rua 1º de Maio 

sem qualquer obstáculo, carecendo de planta de implantação retificada. --------------------------- 

 -------- 7 - Na sequência do ponto anterior solicita-se parecer do executivo quanto à 

continuidade do passeio ou interrupção do mesmo. ------------------------------------------------------- 

 -------- 8 - Relativamente ao plano de acessibilidades, não se encontra de acordo com o 

Decreto – Lei nº 163/06 de 8 de Agosto de acordo com ponto nº 5 do artigo 3º em que o 

projeto deverá cumprir um plano e não conter recomendações do mesmo. ------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto, considerando que o projeto de arquitetura apresentado não reúne 

condições de informação favorável, com base nos pontos supra citados, deverão ser 

apresentados os elementos solicitados nos pontos supra referidos no prazo de 30 dias afim 

destes serviços emitirem parecer final sobre a pretensão. ----------------------------------------------- 

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

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

 -------- PROC. N.º 12/2013 – ISABEL CRISTINA DAVID CARDIGOS DOS REIS – VILARINHOS – 

LEGALIZAÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 12/2013, em que Isabel Cristina David 

Cardigos dos Reis, residente no sítio dos Vilarinhos, Cx. Postal n.º 900-A, neste município, 

solicita a legalização de obras de alteração e ampliação em prédio existente de que é 

proprietária no sítio dos Vilarinhos, neste município. ----------------------------------------------------- 

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

 -------- Primeiro - Aprovar o projeto de arquitetura, das especialidades, e deferir o 
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licenciamento, nos termos da informação técnica de 18 de abril de 2013, que abaixo se 

transcreve, devendo a mesma ser remetida para conhecimento da requerente. ------------------ 

 -------- Segundo – Remeter o processo para o serviço de contraordenações. ----------------------- 

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

 -------- “Relativamente à pretensão Legalização de Obras de Alteração e Ampliação de 

Prédio Existente, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: -------- 

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Diretor Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua atual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------  - Espaço Urbano Estruturante II;--------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Confina a Poente e a Sul com via não classificada. ------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: -------------------------- 

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

 -------- 1 - O prédio objeto da pretensão localiza-se nos Vilarinhos, é composto por prédio 

Urbano – casa de rés-do-chão, com 6 compartimentos, 2 dependências e quintal, com área 

coberta de 123,00m2 e área descoberta de 180,00m2 com uma área total de 303,00m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 12059/19990107 e inscrito sob o 

artigo n.º 1034. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Pretende o requerente legalizar alterações da edificação. No interior da edificação 

foi criada uma nova cozinha, uma casa de banho e abertura de um vão coberto com tijolo de 

vidro para entrada de iluminação natural. Relativamente à ampliação verifica-se que tiveram 

lugar “nas dependências cujo uso não é habitacional, nomeadamente em espaços de 

arrumos/casa de lenha onde se aproveitou o muro de vedação delimitador do terreno, já 

existente, para suporte dos elementos construtivos do telheiro para guarda de lenha e outros 

utensílios, de modo a proteger os mesmos das intempéries”. ------------------------------------------- 

 -------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 11,50m2, 

totalizando uma área de 143,42m2. Assim sendo a referida situação não contraria os 

dispostos legais definidos pelo artigo 43.º, do Regulamento do Plano Diretor Municipal; ------- 

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2013/04/23  Página 18 

 -------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - O técnico informa relativamente às acessibilidades que o presente projeto tem o 

seu âmbito de aplicação na alínea 1 do artigo 9º no qual se transcreve: “As instalações, 

edifícios, estabelecimentos, equipamentos e espaços abrangentes referidos no nº 1 e 2 do 

artigo 2, cujo início de construção seja anterior a 22 de agosto de 1997, são adaptados 

dentro de um prazo de 10 anos, contados a partir da data de início de vigência do presente 

decreto-lei, de modo a assegurar o cumprimento das normas técnicas constantes do anexo 

que o integra”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 6 - Dada a existência de trabalhos não autorizados pela Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel (alterações e ampliação na edificação já existente), na propriedade do 

requerente, a prossecução do mesmo deverá levar ao apuramento das responsabilidades 

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

artigo 98º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na redação do Decreto-Lei 

n.º 26/2010, de 30 de março. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7 - Relativamente às especialidades o técnico entrega declaração com a isenção do 

projeto acústico, térmico, ficha eletrotécnica e instalações de telefones “uma vez que as 

alterações executadas, devido à natureza da obra, em nada interferem com o projeto inicial.” 

No projeto de estabilidade, abastecimento de águas e águas residuais domésticas e pluviais 

não se vê nenhum inconveniente. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 8 - Mais se informa a existência de outro processo (n.º 123/99) com apenas uma 

alteração em relação ao processo agora entregue que foi o aproveitamento da delimitação 

do muro para construir um telheiro para guardar a lenha. No processo n.º 123/99 foi dada 

aprovação à arquitetura no dia 22 de julho de 1999, no entanto a requerente não levantou o 

alvará de licenciamento de obras de edificação tendo o processo caducado. ----------------------- 

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura e das especialidades. Uma vez que se trata de uma 

legalização alerta-se para o ponto n.º 6 supra referido remetendo o assunto à consideração 

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

 -------- PROC. N.º 30/2012 – HANS JURGEN DRESCHER – SOALHEIRA – ALTERAÇÃO E 
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AMPLIAÇÃO DE GARAGEM E PISCINA, CONSTRUÇÃO DE TELHEIRO E MURO DE VEDAÇÃO E 

LEGALIZAÇÃO DE SÓTÃO E TERRAÇOS COBERTOS:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Urbanismo sob o n.º 30/2012, em que Hans Jurgen Drescher, residente no sítio da 

Soalheira, Cx. Postal n.º 720-B, neste município, solicita a aprovação do projeto de 

arquitetura relativo a alteração e ampliação de garagem, construção de telheiro e muro de 

vedação e legalização de sótão e terraços cobertos num prédio de que é proprietário no 

referido local. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o projeto, nos termos da 

informação técnica de 15 de abril de 2013, que abaixo se transcreve e de que deve ser dada 

conhecimento ao requerente: ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “No seguimento da informação técnica de 9 de outubro de 2012, estes serviços 

informam o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Dos elementos agora apresentados e das soluções apresentadas, em nada altera a 

informação técnica dada anteriormente.--------------------------------------------------------------------- 

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

superior.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PROC. N.º 7/2013 – BAREND VAN LAAR – CAMPINA – AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO 

EXISTENTE:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 07/2013 em 

que Barend Van Laar, residente na Holanda, solicita a aprovação do projeto de arquitetura 

referente à ampliação de prédio existente de que é proprietária no sítio da Campina, neste 

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

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

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

termos da informação técnica de 23 de abril de 2013, que abaixo se transcreve, devendo a 

mesma ser remetida para conhecimento do requerente. ------------------------------------------------ 

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

 -------- “Relativamente à pretensão de Ampliação de Prédio Existente, no terreno em 

referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico: --------------------------------------------------- 

 -------- ENQUADRAMENTO NO PDM: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano Diretor Municipal de 

São Brás de Alportel, com a sua atual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de dezembro de 2007, e por correção e retificação conforme aviso 

REQUERIMENTOS 
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n.º 10012/09 publicada no Diário da República, 2ª série de 22 de maio de 2009 o imóvel 

localiza-se em: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------  - Espaço Agrícola Indiscriminado; ------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Confina a Nascente com via não classificada. -------------------------------------------------- 

 -------- Atendo-se às disposições dos artigos do RPDM, sem prejuízos das restantes 

disposições regulamentares e legislação aplicável, informa-se o seguinte: -------------------------- 

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

 -------- 1 - Pretende o requerente ampliar uma edificação já existente construindo dois 

terraços cobertos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento de área de 37,25m2, 

totalizando uma área de 236,05m2. Assim sendo a referida situação não contraria os 

dispostos legais definidos pelo artigo 23º-E, do Regulamento do Plano Diretor Municipal; ------ 

 -------- 3 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Não se vê inconvenientes de ordem técnica pelo que se propõe a aprovação do 

presente projeto de arquitetura, no âmbito do n.º 4 do artigo 20º do Decreto-Lei n.º 555/99 

de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de março, aguardando-se 6 

meses para apresentação de projeto de especialidades. ------------------------------------------------- 

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

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

EQUIPAMENTOS - TELEMÓVEIS, NO LARGO DE S. SEBASTIÃO:- Presente um requerimento 

de Mariya Melenyk, residente em Bordeira, Cx. Postal 93Z, freguesia de Santa Bárbara de 

Nexe, no município de Faro, 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 venda de equipamentos - telemóveis, no 

Largo de São Sebastião n.º 17, 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 venda de equipamentos - telemóveis, no local pretendido. 

Remeta-se cópia da informação técnica à requerente. --------------------------------------------------- 
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 -------- PEDIDO DE PARECER - RENTING DE COMPUTADORES PARA RENOVAÇÃO DO 

PARQUE INFORMÁTICO DAS ESCOLAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA 

(PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte informação prestada pelo Setor de 

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

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

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

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Renting de Computadores para Renovação do 

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

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

valor base do procedimento de € 11.520,00 mais IVA, (sendo para cabimentar o valor de € 

2.560,00 mais IVA no ano de 2013, o valor de € 3.840,00 mais IVA no ano de 2014, o valor de 

€ 3.840,00 mais IVA no ano de 2015 e o valor de € 1.280,00 mais IVA no ano de 2016) tendo 

este procedimento o seu início previsto no ano de 2013 e o seu termo no ano de 2016). --------- 

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

contrato: Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos, 

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: ACJ Informática, 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. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Nos termos da alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que aprova 

as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 

públicas dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que constituem 

obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim sendo, no 

presente procedimento o compromisso plurianual teve aprovação prévia por maioria em 

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

Municipal de 17 de dezembro de 2012, no âmbito da aprovação dos documentos previsionais 

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

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

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

vinculativo favorável previsto no n.º 10 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro, para a abertura da referida prestação de serviços. ------------------------------------------ 

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULAS DE HIDROGINÁSTICA NAS 

PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS (PROCEDIMENTO AJUSTE DIRETO):- Presente a seguinte 

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

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

 -------- “PEDIDO DE PARECER  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “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 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 Aulas de 
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Hidroginástica nas Piscinas Municipais Cobertas, mais informo que a mesma não se trata de 

trabalho subordinado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

valor base do procedimento de € 280,00 C/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: Joana Isabel Afonso Nunes ---------------------------------- 

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

 ---------- TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – ALTERAÇÕES:- Presente a seguinte 

informação prestada pela Chefe de Divisão Administrativa Municipal: ------------------------------- 

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

 -------- “Analisado o tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento de águas 

residuais e resíduos sólidos urbanos, aprovado pelo órgão executivo em 10 /05/2011, com as 

devidas alterações aprovadas nas reuniões de câmara de 08/05/2012, 18/12/2012 e 

29/01/2013, foram detetadas algumas situações que importa corrigir. ------------------------------ 

 -------- Proponho assim as seguintes alterações: ----------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 1 – Nas tabelas I, II e V, na coluna que identifica os diferentes tipos de 

utilizadores onde consta “Comércio e Indústria”, deverá constar “Comércio, Indústria e 

Serviços”, pois este setor de atividade não está contemplado no atual tarifário. ------------------- 

 -------- Ponto 2 – Nas tabelas VII e IX, relativas ao serviço de limpeza de fossas e 

desobstrução de sistemas prediais, respetivamente, está fixado o preço da prestação de 

serviços por hora, tendo em consideração o equipamento, e a mão-de-obra que cada serviço 

envolve, proponho que seja fixado como tempo mínimo de execução/pagamento – 1 hora;---- 

 -------- À consideração Superior.” ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações propostas. ---- 

 -------- CI-AMAL - PROTOCOLO DE ADESÃO À “REDE INTERMUNICIPAL DE APOIO AO 

CONSUMIDOR E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS DE CONSUMO”:- O Senhor Presidente, 

Eng.º António Eusébio apresentou o seguinte protocolo a celebrar com a AMAL - 

Comunidade Intermunicipal do Algarve e a CIMAAL - Associação Centro de Informação, 

Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve através da candidatura 

efetuada ao Fundo de Promoção dos Direitos dos Consumidores.------------------------------------- 

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “Rede Intermunicipal de Apoio ao Consumidor e Resolução de Conflitos de Consumo --- 

 -------- Entre: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A AMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALGARVE, com sede na Rua Humberto 

Delgado, n.º 20, em Faro, representada neste ato pelo Presidente, o Exmo. Senhor Eng.º José 

Macário Custódio Correia, adiante designada como Primeira Outorgante, -------------------------- 

 -------- A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS 

DE CONSUMO DO ALGARVE – CIMAAL, associação privada sem fins lucrativos, com sede na 

Rua Dr. Cândido Guerreiro, n.º 25 B, em Faro, representada neste ato, pela Presidente da 

Direção, o Exma. Senhora Dr.ª Susana Correia, adiante designada por Segunda Outorgante, -- 

 -------- A CÂMARA MUNICIPAL DE …., com sede no ….., em …, representada neste ato pelo 
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Presidente, o Exmo. Senhor….., adiante designada por Terceira Outorgante. ----------------------- 

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

 -------- i) A Primeira e a Segunda Outorgantes pretendem dinamizar uma rede intermunicipal 

de apoio ao consumidor e resolução de conflitos de consumo no Algarve, com pontos de 

contacto nos Municípios da Região; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ii) A Terceira Outorgante pretende aderir à rede intermunicipal supra referida e 

aceitar a instalação de um ponto de contacto nos serviços municipais. ------------------------------ 

 -------- É do interesse das partes outorgantes a celebração do presente protocolo, que se 

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

 ------------------------------------------------ Primeira ------------------------------------------------------------- 

 -------- A Primeira e Segunda Outorgantes pretendem instalar num espaço de front office 

designado para o efeito pela Terceira Outorgante em serviços do Município, um ponto de 

contacto da Rede Intermunicipal de Apoio ao Consumidor e Resolução de Conflitos de 

Consumo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Segunda ------------------------------------------------------------- 

 -------- A Terceira Outorgante aceita a instalação do referido ponto de contacto nos seus 

serviços e compromete-se reencaminhar para os serviços da Segunda Outorgante os pedidos 

de informação e reclamações de consumidores que a ele chegarem. --------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Terceira ------------------------------------------------------------- 

 -------- A Segunda Outorgante obriga-se a responder aos pedidos de informação recebidos 

diretamente aos consumidores e a desenvolver diligências para a resolução das reclamações 

de consumo encaminhadas, pela via da mediação e arbitragem, estabelecendo diretamente 

com os consumidores reclamantes todos os contactos necessários a esse fim. --------------------- 

 ------------------------------------------------ Quarta --------------------------------------------------------------- 

 -------- A Segunda Outorgante obriga-se a disponibilizar material identificativo e informativo 

para o funcionamento do referido ponto de contacto. ---------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Quinta --------------------------------------------------------------- 

 -------- Todas as partes comprometem-se a desenvolver ações de divulgação do serviço agora 

disponibilizado, designadamente através de notas à imprensa e pela afixação de informações 

nos locais próprios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ------------------------------------------------ Sexta ----------------------------------------------------------------- 

 -------- A Terceira Outorgante obriga-se a indicar um interlocutor para integrar a Comissão 

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2013/04/23  Página 26 

de Acompanhamento da Rede Intermunicipal de Apoio ao Consumidor e Resolução de 

Conflitos de Consumo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------ Sétima --------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo tem duração indeterminada e entra de imediato em vigor, 

podendo qualquer das partes fazê-lo cessar a todo o tempo.” ------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e dar 

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

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO CELEBRADO COM A JUNTA DE FREGUESIA E A 

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO É VIDA:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a 

seguinte adenda ao protocolo celebrado com a Junta de Freguesia e a Associação 

Movimento É Vida. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

 ------------------------------------------ PROGRAMA CORAÇÃO ATIVO ----------------------------------------------  

 --------- A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, a Junta de Freguesia de são Brás de 

Alportel e a Associação Movimento é Vida celebraram em junho de 2008 o protocolo para o 

desenvolvimento do programa comunitário de reabilitação cardíaca, “Coração Ativo”. --------- 

 -------- Em termos financeiros, ficou estipulado o pagamento dos respetivos montantes, quer 

por parte da Camara Municipal quer da Junta de Freguesia, respetivamente de €10,00 e de 

€5,00 mensais por participante; -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando o decurso do projeto e que sobre o seu início já decorreram quase 5 

anos e o mesmo mereceu algumas correções, nomeadamente em termos de capacidade de 

resposta e de uma favorável adesão de novos grupos; --------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que em virtude do aumento do número de alunos é possível proceder à 

correção do valor de apoio de ambas as autarquias, procede-se assim à definição nesta 

adenda às novas condições financeiras do protocolo. ----------------------------------------------------- 

 -------- Entre a ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho n.º 1, 

freguesia e concelho de S. Brás de Alportel, pessoa coletiva número 503 219 924, adiante 

designada por Câmara Municipal, representada pelo seu Presidente, António Paulo Jacinto 

Eusébio, a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, com sede na Rua Medeiros Galvão n.º 1, 
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freguesia e concelho de S. Brás de Alportel, pessoa coletiva número 501 282 904, adiante 

designada por Junta de Freguesia, representada neste ato pelo seu Presidente, David José 

Ventura Gonçalves. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- E a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO É VIDA, com sede na Avenida José Costa Mealha, n.º 144 – 

3º Esq., em Loulé, pessoa coletiva número 506 600 211, adiante designada por Associação, 

representada pela sua Presidente, Lisa Andrea Seco Vale d`Abreu Soeiro. --------------------------- 

 -------- É acordada a presente adenda ao Protocolo, ------------------------------------------------------ 

 -------- 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal assume para com a Associação, o pagamento de € 11,00 

mensais por cada participante no programa “Coração Ativo”. ------------------------------------------ 

 -------- A Junta de Freguesia assume para com a Associação, o pagamento de € 4,00 mensais 

por cada participante no programa “Coração Ativo. ------------------------------------------------------ 

 -------- 2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O número máximo de participantes no programa “Coração Ativo” é de 60 (sessenta). - 

 -------- 3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Mantêm-se em vigor todos os restantes pressupostos de funcionamento do programa 

constantes no protocolo original. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As alterações constantes na presente adenda entram em vigor na data da sua 

assinatura.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adenda ao protocolo de 

cooperação e dar poderes ao Senhor Presidente para a assinar. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, remeter a adenda à Secção de Contabilidade para cabimentar, devendo 

proceder ao reforço do valor necessário em próxima alteração orçamental. ----------------------- 

 -------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – ÓPTICA CATARINO:- A Vereadora, Dra. Marlene 

Guerreiro, apresentou o seguinte protocolo de colaboração a celebrar com a Óptica Catarino .  

 -------- Protocolo: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO --------------------------------------- 

 --------------------------------------- Celebrado entre os Outorgantes: --------------------------------------- 

 -------- PRIMEIRO: ÓPTICA CATARINO, NIF 154 127 876, com sede na Avenida da Liberdade 

n.º 23, em S. Brás de Alportel, neste ato representada pelo seu Gerente, VALDEMAR DE 
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OLIVEIRA CATARINO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- SEGUNDO: MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago Coutinho, 

n.º 1, em São Brás de Alportel, neste ato representado pelo seu Presidente, Eng.º ANTÓNIO 

PAULO JACINTO EUSÉBIO. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É celebrado, livremente e de boa-fé, o presente Protocolo Específico de Cooperação, 

que se rege pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------- Cláusula 1ª (Primeira) ----------------------------------------------- 

 -------- 1. O presente Protocolo tem como objetivo a concessão de condições especiais, para 

aquisição de produtos de óptica, a todos os trabalhadores do Segundo Outorgante por parte 

do Primeiro Outorgante. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------- Cláusula 2ª (Segunda) ----------------------------------------------- 

 -------- 1. O Primeiro Outorgante compromete-se a conceder os seguintes descontos, a todos 

os trabalhadores autarquia, desde que devidamente identificados. ----------------------------------- 

 --------  - Armações + Lentes Oftálmica…………………25% -------------------------------------------------- 

 --------  - Só Armações…………………………………………..20% -------------------------------------------------- 

 --------  - Só Lentes Oftálmicas……………………………..20% --------------------------------------------------- 

 --------  - Lentes de contacto………………………………..10% --------------------------------------------------- 

 --------  - Óculos de Sol…………………………………………20% --------------------------------------------------- 

 -------- 2. Os descontos acima referidos não são acumuláveis com quaisquer outras 

promoções existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3. Os descontos acordados são a pronto pagamento, neste acordo não se aceitam 

cartões de crédito nem cheques pré-datados. --------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Cláusula 3ª (Terceira) ------------------------------------------------ 

 -------- (Participação do Segundo Outorgante) -------------------------------------------------------------- 

 -------- O Segundo Outorgante compromete-se a divulgar o conteúdo do presente Protocolo 

junto de todos os trabalhadores. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------------------------------------------- Cláusula 4ª (Quarta) ------------------------------------------------- 

 -------- (Vigência, Revogação e Denúncia) -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1. O presente Protocolo durará por tempo indeterminado, entrando em vigor na data 

da sua assinatura. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2. O Protocolo poderá ser revisto, na íntegra ou parcialmente, por acordo entre 

ambas as partes, ou denunciado por apenas uma delas, através de carta registada com 
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antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- Vai o presente Protocolo, que é feito em duplicado, ser assinado pelos representantes 

dos Outorgantes, destinando-se um exemplar a cada um deles.” -------------------------------------- 

 ------ A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperação e 

dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar. --------------------------------------------------------- 

 -------- ACORDO ESPECÍFICO DE COLABORAÇÃO - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 

DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA EM SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR:- O Senhor Presidente, 

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

Universidade do Algarve, no âmbito do curso de especialização tecnológica em segurança e 

higiene alimentar. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Acordo Específico de Colaboração: ------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------- “ENTRE O ----------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DA -------------------------------------- 

 -----------------------------------------UNIVERSIDADE DO ALGARVE ------------------------------------------------ 

 --------------------------------- E A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ------------------------------ 

 --------------------------- NO ÂMBITO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM ------------------------- 

 -------------------------------------------- SEGURANÇA E HIGIENE ALIMENTAR ------------------------------------- 

 -------- Atendendo à necessidade de desenvolver as relações colaboração entre o tecido 

empresarial e a comunidade académica de forma a potenciar uma inserção profissional 

qualificada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando que o Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio, veio regular os cursos de 

especialização tecnológica, adiante designados por CET, os quais conferem qualificação 

profissional de nível 5 e um diploma de especialização tecnológica, privilegiando a formação 

científica e tecnológica, em correlação com a formação em contexto de trabalho; ---------------- 

 -------- Considerando que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, integrará 2 (dois) 

formandos do CET em Segurança e Higiene Alimentar para desenvolverem a sua formação 

em contexto de trabalho, na área da Segurança e Higiene Alimentar; -------------------------------- 

 -------- O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, pessoa coletiva de 

direito público, com sede no Campus da Penha, em Faro, com o NIF 505387271, 

representada pelo seu Diretor, Ilídio da Encarnação Jesus Neto Mestre, adiante designada 

abreviadamente por ISE-UALG, e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com sede em 
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Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150 - 151 São Brás de Alportel, com o NIF 503 219 924, 

representado pelo Sr. Presidente Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio;------------------------------- 

 -------- Estabelecem entre si, o presente Acordo Específico de Parceria, o qual se regerá nos 

termos e pelas cláusulas seguintes: ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 1.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - A Universidade do Algarve, através do ISE-UALG, irá lecionar o Curso de 

Especialização Tecnológica em Segurança e Higiene Alimentar. ---------------------------------------- 

 -------- 2 - As componentes de formação geral, científica e tecnológica decorrerão no 

Instituto, o qual disponibilizará os recursos adequados à lecionação do CET. ----------------------- 

 -------- Cláusula 2.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - A Câmara Municipal de São Brás de Alportel, compromete-se a integrar 2 (dois) 

formandos do CET em Segurança e Higiene Alimentar em contexto de trabalho, permitindo 

designadamente, a realização de estágios. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - A formação em contexto de trabalho (com a duração de 600 horas) decorrerá nas 

instalações da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, durante o seu horário de 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Será designado na Câmara Municipal de São Brás de Alportel, um supervisor que 

colaborará com o orientador, docente da ISE-UALG, na definição do plano de formação em 

contexto de trabalho, acompanhará o/os formandos, relatará ao ISE-UALG a evolução do 

processo de integração e aprendizagem do/dos formandos e acompanhará o processo de 

avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - A formação em contexto de trabalho não titula qualquer vínculo laboral entre o 

formando e a Câmara Municipal de São Brás de Alportel, caducando com a conclusão do 

período de formação acordado, sem prejuízo de uma eventual integração laboral, se nisso 

houver interesse das partes envolvidas. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 3.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A avaliação da componente de formação em contexto de trabalho é da 

responsabilidade do orientador de estágio com a colaboração ativa do supervisor. --------------- 

 -------- Cláusula 4.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - O presente Acordo de Parceria é válido pelo período de vigência do curso. ------------ 

 -------- 2 - Caso alguma das partes pretenda denunciar o presente Acordo de Parceria terá de 

o fazer por escrito, com a antecedência mínima de 90 dias relativamente à data do termo do 
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curso, e sem prejuízo do funcionamento do CET em vigor. ----------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 5.ª ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Qualquer aspeto omisso deste Acordo de Parceria será regulamentado por acordo 

entre as partes.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar o presente acordo. ------------ 

 -------- ACORDO ESPECÍFICO DE COLABORAÇÃO - INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA 

DA UNIVERSIDADE DO ALGARVE – RATIFICAÇÃO – CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 

TECNOLÓGICA EM GESTÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS:- O Senhor 

Presidente, Eng.º António Eusébio apresentou um acordo de colaboração celebrado com a 

Universidade do Algarve, no âmbito do curso de especialização tecnológica em gestão, 

manutenção e reabilitação de edifícios. ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Acordo Específico de Colaboração: ------------------------------------------------------------------ 

 -------------------------------------------------- “ENTRE O ----------------------------------------------------------- 

 ------------------------------------- INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DA -------------------------------------- 

 -----------------------------------------UNIVERSIDADE DO ALGARVE ------------------------------------------------ 

 --------------------------------- E A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ------------------------------ 

 --------------------------- NO ÂMBITO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM ------------------------- 

 --------------------------------- GESTÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ---------------------------- 

 -------- Atendendo à necessidade de desenvolver e aprofundar relações de colaboração e de 

parceria com as empresas e instituições públicas e privadas da região e a comunidade 

académica de forma a potenciar a inserção profissional qualificada; --------------------------------- 

 -------- Considerando que o Decreto-Lei n.º 88/2006, de 23 de maio, veio regular os cursos de 

especialização tecnológica, adiante designados por CET, os quais conferem qualificação de 

nível 5 e um diploma de especialização tecnológica, privilegiando, para além da formação 

científica e tecnológica, uma importante componente prática a desenvolver em contexto de 

trabalho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, adiante designado 

abreviadamente por ISE-UALG, pessoa coletiva de direito público, com sede no Campus da 

Penha, em Faro, com o NIF 505387271, representada pelo seu Diretor, Professor Ilídio da 

Encarnação Jesus Neto Mestre, na qualidade de 1º Outorgante e a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, adiante designada abreviadamente por CMSBA, com sede na Rua Gago 

Coutinho, n.º 1, 8150 - 151 São Brás de Alportel, com o NIF 503 219 924, representada pelo 
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Presidente Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de 2º Outorgante; ----------------- 

 -------- Estabelecem entre si, ao abrigo do Protocolo outorgado em 4 de abril de 2013, o 

presente Acordo Específico de Colaboração, o qual se regerá nos termos e pelas cláusulas 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Cláusula Primeira ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O ISE-UALG, através do seu Departamento de Engenharia Civil assegura o 

funcionamento do CET em Gestão, Manutenção e Reabilitação de Edifícios. ------------------------ 

 -------- 2 - As unidades de formação da componente de formação geral e científica e da 

componente de formação tecnológica serão ministradas no ISE-UALG, o qual disponibilizará 

os recursos humanos e materiais adequados à lecionação do CET. ------------------------------------ 

 -------- Cláusula Segunda ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A CMSBA aceita acolher 4 alunos deste CET, para a componente de formação em 

contexto de trabalho, sob a forma de estágio (curricular) com a duração prevista no plano 

formação (525 horas), visando a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, 

relacionais e organizacionais relevantes para a qualificação profissional a adquirir. -------------- 

 -------- 2 - Em cada edição do CET, o número de alunos a que se refere no ponto anterior será 

objeto de acordo por ambas as partes. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - A formação em contexto de trabalho decorrerá nas instalações da CMSBA, durante 

o seu horário de funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Será indicado na CMSBA, um supervisor que colaborará com o orientador, docente 

da ISE-UALG, na definição do plano de formação em contexto de trabalho, acompanhará o 

aluno, relatará ao ISE-UALG a evolução do processo de integração e aprendizagem do aluno 

e acompanhará o processo de avaliação. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - A formação em contexto de trabalho não implica qualquer vínculo laboral entre o 

aluno e a CMSBA, caducando com a conclusão do período de formação acordado, sem 

prejuízo de uma possível integração laboral, se nisso houver interesse das partes envolvidas. - 

 -------- Cláusula Terceira ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A avaliação da componente de formação em contexto de trabalho é da 

responsabilidade do orientador de estágio com a colaboração ativa do supervisor. --------------- 

 -------- Cláusula Quarta ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1 - O presente Acordo de Colaboração é válido pelo período de vigência do curso, 

renovando-se automaticamente para cada edição. ------------------------------------------------------- 
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 -------- 2 - O presente Acordo poderá ser revogado, por acordo de ambas as partes, ou 

rescindido por qualquer delas, através de carta registada enviada à outra parte com a 

antecedência mínima de 60 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula Quinta ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Com a celebração do presente acordo, o Departamento de Engenharia Civil 

compromete-se a divulgar a CMSBA, como instituição parceira. --------------------------------------- 

 -------- Cláusula Sexta -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Qualquer aspeto omisso deste Acordo de Colaboração será regulamentado por 

acordo entre as partes.” ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o presente acordo. ----------- 

 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Eng.º Acácio por fazer parte dos órgãos 

sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas José 

Belchior Viegas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação de 01 

de abril de 2013, remetido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, a solicitar a atribuição de um subsídio. --------- 

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

€ 600,00 (seiscentos euros) à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas José Belchior 

Viegas, a pagar no prazo de 60 dias. --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O Vereador Eng.º Acácio reentrou na sala de reuniões para participar nos restantes 

assuntos agendados para a presente reunião. -------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - UNIVERSIDADE DO ALGARVE – APOIO À EDIÇÃO DE 

LIVRO:- Presente a comunicação de 07 de março de 2013, remetido pela Universidade Do 

Algarve, a solicitar a atribuição de apoio para publicação monográfica sobre a História da 

Saúde no Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

€ 150,00 (cento e cinquenta euros). Remeta-se cópia à Secção da Contabilidade. ----------------- 

 -------- BAIRRO SOCIAL – ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDAS:- Presente uma informação 

prestada pelo Serviço de Taxas e Licenças Municipais, a esclarecer que os ocupantes dos 

fogos número 10, 65 e 85 do Bairro Social e João Pedro Rosa Mendes ocupante da habitação 

no Sitio dos Poços Ferreiros, não pagaram atempadamente a renda respeitante ao mês em 
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curso.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o artigo mil e 

quarenta e um do Código Civil às rendas em atraso. ------------------------------------------------------ 

 -------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS" - 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 a Prestação de Serviços 

de Telecomunicações Móveis com a duração de trinta meses de acordo com a legislação em 

vigor, com um preço base de € 19.500,00 a acrescer o IVA, sendo no ano de 2013 (7 meses) o 

valor estimado de € 4.550,00 + IVA, no ano de 2014 (12 meses) o valor de € 7.800,00 + IVA e 

no ano de 2015 (11 meses) o valor de € 7.150,00 + IVA. -------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- ARS – UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA:- Presente a comunicação de 05 de março de 

2013, remetido pela Administração Regional de Saúde do Algarve, a comunicar a 

reorganização dos serviços de saúde na Região do Algarve. --------------------------------------------- 

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

 -------- 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 9 a 22 de abril em curso, no uso das delegações 

tácitas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ---------- 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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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 1043 a 

1108, 1151 a 1209, 1217 a 1223, 1236 a 1237, 1250 a 1252 no valor de € 147.549,84; ---------- 

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

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

1117 a 1123, no valor de € 9.613,41; -------------------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1031 a 1042, 

1109 a 1116, 1124 a 1150, 1210 a 1216, 1224 a 1235, 1238 a 1249, 1253 a 1255, no valor de 

€ 330.771,43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 -------- Às 18 horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. ------------------- 

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


