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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 10/2013 

 

da reunião ordinária de 7 de maio 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 85, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 1.168.534,81€ dos 

quais 1.163.500,38€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

3.913,30€ em numerário e 121,13€ em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

palavra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

“Período de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número 

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

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

 -------- O Senhor Presidente solicitou autorização para ser analisado no decorrer desta 

reunião o assunto abaixo indicado, por não ter sido agendado atempadamente: ----------------- 

 --------  – Protocolo SIIPEMOR;---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão deste assunto 

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

 -------- Foi distribuído pelos membros do executivo Projeto do Regulamento Municipal do 

Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de 

Serviços do Município de São Brás de Alportel, para posterior aprovação. -------------------------- 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Foi presente uma proposta do Presidente 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 4/2013 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

 --------  - Despesas com aquisição de bens na Área Técnica Municipal; ------------------------------- 

 --------  - Despesas com aquisição de bens e serviços e transferências correntes a instituições 

sem fins lucrativos na Área de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no 

tocante às despesas correntes; --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  - Investimento em aquisição de bens de capital, na Câmara Municipal, no âmbito da 

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

 --------  - Investimento em reparação e beneficiação de habitações e aquisição de 

equipamento básico na Área de Educação Sociocultural e Apoio ao Desenvolvimento, no 

tocante às despesas de capital. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

municipal para o ano em curso, no montante de quarenta e sete mil e novecentos euros, se 

pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rúbricas orçamentais. ---------- 

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

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

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

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

Decreto-Lei n.º 54 A/99, de 22 de fevereiro e suas alterações, a quarta alteração orçamental 

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

do Plano.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

 -------- PROPOSTA DE HASTA PÚBLICA – BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS:- O 

Senhor Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, apresentou a seguinte proposta:--------------------- 

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

 -------- “REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ARREMATAÇÃO DO DIREITO DE 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2013/05/07  Página 8 

EXPLORAÇÃO DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS DO MUNICÍPIO DE S. BRÁS 

DE ALPORTEL -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No corrente ano pretende a autarquia manter o prazo de exploração do bar de apoio 

às piscinas municipais descobertas, como procedimento anual (renovável), tendo como 

principais objetivos:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Disponibilizar aos utentes deste equipamento desportivo, bem como à população em 

geral e também aos turistas que visitam S. Brás de Alportel, um espaço de bar. ------------------- 

 -------- Valorizar este equipamento desportivo, bem como todo o local circundante, 

privilegiadamente localizado no centro histórico da vila. ------------------------------------------------- 

 -------- Potenciar turisticamente o local, como complemento a visitas no centro histórico, 

mercê da proximidade do Centro Explicativo da Calçadinha, Centro de Artes e Ofícios, 

Biblioteca Municipal Estanco Louro e outros pontos de interesse. ------------------------------------- 

 -------- Tendo em vista os objetivos acima expostos, deverão ser estabelecidas algumas 

condições nomeadamente: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Antes de fazer a abertura do estabelecimento, deve o concessionário do espaço 

apresentar à Câmara Municipal nota informativa da qual conste o conceito que pretende 

desenvolver no espaço, plano de decoração e comunicação do mesmo, atividades a 

desenvolver, preçários, entre outras informações que se entendam oportunas, de modo a que 

a Câmara Municipal possa analisar a mesma, e em conjunto se estabeleça uma estratégia de 

divulgação do espaço numa perspetiva de valorização turística do local. ---------------------------- 

 -------- Disponibilizar materiais de informação turística, fornecidos pela Câmara Municipal, 

colaborando ativamente com o município nesta atividade.---------------------------------------------- 

 -------- Neste sentido proponho a realização de uma hasta pública para arrematação do 

direito de exploração do Bar das Piscinas Municipais Descobertas, no município de São Brás 

de Alportel, nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 1 – Prazo ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O prazo pelo qual é cedido o direito de exploração do estabelecimento de bebidas é 

de um ano, sendo renovável automaticamente por iguais períodos (caso não haja lugar a 

denúncia), até um prazo máximo de 5 anos. ---------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 2 – Licitação --------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A hasta pública terá lugar perante a Câmara Municipal, no próximo dia 21 de 

maio, pelas 15h00, em sede de reunião ordinária a realizar no salão nobre do Edifício dos 
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Paços do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Os arrematantes serão devidamente identificados e, quando não sejam os 

próprios, deverão apresentar procuração bastante. Quando representem pessoa coletiva, 

devem apresentar também documento que comprove os poderes de que se arrogam. ---------- 

 -------- 3 - A arrematação será feita a quem oferecer maior quantitativo acima da base de 

licitação que se fixa em €500,00 (quinhentos euros), com lanços fixados num mínimo de 

€50,00 (cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Ao valor da arrematação acrescerá I.V.A. à taxa legal em vigor. ------------------------- 

 -------- 5 - A licitação termina quando o senhor presidente tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 6 - À Câmara reserva-se o direito de não arrematar ao maior lanço oferecido quando 

reconheça não ser esta proposta a que melhor cumpre os objetivos pretendidos para o 

espaço, e quando se verificar haver conluio entre os licitantes ou outras situações anómalas, 

o que será deliberado na própria reunião camarária. ----------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 3 – Arrematação e Pagamento -------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - Terminada a arrematação, nos termos definidos no número anterior, o 

arrematante, fica obrigado ao pagamento imediato, no serviço de taxas e licenças do valor 

integral da arrematação, acrescido da renda relativa à segunda quinzena do mês de junho (€ 

250,00). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O arrematante deverá ainda proceder à entrega de todos os documentos que lhe 

sejam exigidos, nomeadamente declarações comprovativas de possuir a sua situação 

tributária regularizada perante a Segurança Social e Finanças e, bem assim, não ser devedor 

ao município de quaisquer importâncias, sob pena de se considerar a arrematação sem 

efeito.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 4 – Celebração de Contrato e Encargos do adjudicatário ----------------------------- 

 -------- 1 - O contrato será celebrado num prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data 

da arrematação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O valor da renda mensal será de €150,00 (cento e cinquenta euros), nos meses de 

outubro a maio e de € 500 (quinhentos euros) nos meses de junho a setembro, atualizável de 

acordo com o coeficiente estipulado anualmente em diploma legal; ---------------------------------- 

 -------- 3 - A renda mensal deverá ser liquidada no primeiro dia útil ao mês a que respeita no 

Serviço de Taxas e Licenças; ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTAS 
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 -------- 4 - O encargo mensal com a renda não inclui os encargos respeitantes ao consumo de 

água e eletricidade, que deverão ser pagos pelo concessionário, de acordo com os consumos 

faturados, e mediante realização dos devidos contratos de fornecimento. -------------------------- 

 -------- 5 - São ainda da responsabilidade do adjudicatário todas as despesas com: -------------- 

 -------- a) Taxas, licenças e impostos decorrentes da exploração do estabelecimento; ------------ 

 -------- b) A conservação e substituição em caso de avaria, ou qualquer deterioração que não 

resulte da normal e prudente utilização dos equipamentos existentes no estabelecimento.----- 

 -------- Ponto 5 – Transmissão do direito de exploração ------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O direito de exploração não pode ser trespassado, transmitido ou cedido, seja a 

que título for, sendo nulos e de nenhum efeito os atos celebrados pelo arrematante em 

infração ao disposto neste ponto. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - Da mesma forma, não é permitida a utilização dos espaços objeto do direito de 

exploração por outrem, ainda que de forma acidental ou temporária. ------------------------------- 

 -------- Ponto 6 – Direito de Fiscalização --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A Câmara Municipal reserva-se o direito de fiscalizar o modo de execução do 

contrato, nomeadamente no que diz respeito: -------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Ao cumprimento das obrigações impostas pelo contrato e pelo aqui exposto; --------- 

 -------- b) Ao cumprimento das disposições legais aplicáveis ao funcionamento do tipo de 

estabelecimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) À qualidade do serviço prestado; ------------------------------------------------------------------ 

 -------- 2 - No exercício do seu poder de fiscalização, a Câmara pode notificar o adjudicatário 

para corrigir as deficiências detetadas no que diz respeito à conservação e segurança das 

instalações e à qualidade e eficiência dos serviços prestados. ------------------------------------------ 

 -------- Ponto 7 – Deveres do Adjudicatário ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 – O adjudicatário obriga-se em especial a: ------------------------------------------------------- 

 -------- a) Explorar o estabelecimento em moldes que confiram elevados padrões de 

qualidade, designadamente no que diz respeito à higiene e segurança das respetivas 

instalações, bem como à qualificação do pessoal que aí presta serviço; ------------------------------ 

 -------- b) Manter em perfeito estado de conservação e funcionamento as infraestruturas 

existentes no estabelecimento; --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O adjudicatário fica ainda obrigado a manter o estabelecimento aberto ao público, 

no mínimo, seis dias por semana, com exceção do período de funcionamento das piscinas 
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municipais descobertas, no qual deve permanecer aberto todos os dias da semana e durante 

o horário estipulado para as mesmas. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Ponto 8 – Realização de obras ou benfeitorias --------------------------------------------------- 

 -------- 1 – O adjudicatário não poderá realizar no estabelecimento quaisquer obras de 

adaptação, ampliação ou qualquer tipo de benfeitorias, sem prévia autorização escrita da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - Todas as obras efetuadas autorizadas ou não, uma vez feitas ficam a fazer parte 

integrante do espaço, sem que tal dê direito ao adjudicatário a qualquer indemnização. ------- 

 -------- Ponto 9 – Resolução do contrato: -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - A Câmara Municipal ou o adjudicatário poderão denunciar o contrato, com a 

antecedência de 60 dias sobre a data em que pretendem fazer cessá-lo. ---------------------------- 

 -------- 2 - A denúncia deve ser realizada por meio de carta registada com aviso de receção. --- 

 -------- 3 - A denúncia não confere direito a qualquer indemnização. --------------------------------- 

 -------- Ponto 11 - Caducidade do Contrato: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 - O direito à ocupação caduca nas seguintes situações: -------------------------------------- 

 -------- a) Tiver expirado o período de tempo autorizado à ocupação do espaço; ------------------ 

 -------- b) Por morte, declaração de insolvência, falência ou outra forma de extinção do 

titular;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) Por renúncia do titular; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) Por violação dos termos estabelecidos no presente documento ou no respetivo 

contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A declaração de caducidade não confere ao concessionário direito a qualquer 

indemnização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Ponto 12 – Outras situações --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal não se responsabiliza pela diminuição de visitantes/utentes, 

resultante do encerramento temporário das piscinas, por fatores externos à autarquia, 

durante o período de funcionamento das mesmas.” ------------------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal por concordar com a presente proposta, deliberou, por 

unanimidade, o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Primeiro – Promover no dia 21 de maio de 2013, pelas 15 horas, a hasta pública 

constante na presente proposta; ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Segundo – Fixar os valores indicados na presente proposta como base de licitação e 

PROPOSTAS 
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lances mínimos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS S. BRÁS DE ALPORTEL – 

DESLOCAÇÕES DE ESTAGIÁRIOS:- Presente uma proposta do Senhor Presidente, 

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

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

 -------- “À semelhança de anos anteriores, os alunos do Curso de Educação e Formação - 

Cozinha da Escola Secundária José Belchior Viegas irão realizar nos meses de junho e julho 

estágios profissionais em restaurantes e hotéis da Aldeia do Golfe de Vilamoura, Olhão, 

Quarteira e Almancil, esta atividade é obrigatória nos currículos destes cursos e realizá-la 

nestes locais acrescenta uma mais-valia para estes alunos; nesse sentido solicita o 

agrupamento de escolas de S. Brás de Alportel que a Câmara Municipal contribua com um 

subsídio para fazer face às despesas com as deslocações  ----------------------------------------------- 

 -------- Para um total de 210 horas de estágio, para um grupo de 12 alunos, em deslocações 

durante o mês de junho e 10 dias do mês de julho se solicita a atribuição de um subsídio no 

valor total de 2.119,36€ c/ Iva incluído. (dois mil cento e dezanove euros e trinta e seis 

cêntimos)  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Em anexo quadro descritivo dos valores das deslocações. “ ------------------------------------ 

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

proposto, no prazo de 60 dias. Remeta cópia à Secção de Contabilidade. --------------------------- 

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

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

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

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

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

carenciadas e por solicitação do agrupamento de escolas de S. Brás de Alportel através de 

fax de 30/04/2013 solicita a atribuição de mudança de escalão de B para A (para senhas de 

refeitório) face às alterações de mudança de situação familiar, do seguinte aluno: --------------- 

 -------- Rui Pedro Guerreiro Afonso, Pré-escolar, sala 4 ed. Olga Ludovico.“ ------------------------- 

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

 -------- FÉRIAS DESPORTIVAS 2013:- O Vice-Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, responsável pela 

área do desporto apresentou a seguinte proposta:  ------------------------------------------------------- 

 -------- Proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- “FÉRIAS DESPORTIVAS 2013 --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Considerando a importância do desporto para o desenvolvimento e bem-estar das 

crianças e jovens. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período de 

férias escolares.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 7 e os 14 anos de 

idade, atividades desportivas e lúdicas. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- Assim sendo, propõe-se a realização das “Férias Desportivas 2013”, à semelhança de 

anos anteriores, no período compreendido entre 17 de junho e 12 de julho nas instalações do 

Pavilhão Municipal, Dr. José de Sousa Pires. ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 1ª Semana: 17 > 21 de junho -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2ª Semana: 24 > 28 de junho -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3ª Semana: 01 > 05 de julho --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4ª Semana: 08 > 12 de julho --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- As inscrições deverão ocorrer nos dias 11, 12 e 13 de junho, na Secretaria do Pavilhão 

Municipal, e estão limitadas a 45 participantes por semana. ------------------------------------------- 

 -------- De modo a abranger o maior número de crianças e jovens, a inscrição é efetuada por 

semana e cada participante só poderá participar num máximo de 2 semanas. --------------------- 

 -------- Propõe-se o valor semanal de 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos) e de refeição 

de 2,50€/dia (dois euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

 --------  – Cada encarregado de educação, poderá apenas inscrever os seus educandos. --------- 

 --------  – Os encarregados de educação que não sejam os pais, deverão trazer uma 

declaração identificativa da sua qualidade de responsáveis pela criança. --------------------------- 

 --------  – No ato da inscrição deverão fazer-se acompanhar dos documentos de identificação 

da criança (BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão).” ---------------------------------------- 

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

 

PROPOSTAS 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- EDIFICAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO COM ANEXAÇÃO DE UMA SERVENTIA DE 

PASSAGEM, EM POÇO DOS FERREIROS:- Presente uma reclamação apresentada por Sérgio 

Leonardo Guerreiro, residente nesta Vila e proprietário do prédio rústico sob o artigo 17159, 

relativamente à anexação de um caminho, que confronta a nascente com o seu prédio, pela 

edificação de um muro novo ilegal construído pelo senhor José Costa Mealha, no sítio do 

Poço dos Ferreiros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Perante a reclamação apresentada a Fiscalização Municipal informa, que no passado 

dia 21 de março, foi levantado um auto de notícia de contraordenação à obra de construção 

do muro e dele dado conhecimento ao seu proprietário, tendo sido solicitado a suspensão 

da mesma até decisão superior. A Fiscalização Informa ainda que o muro se encontra 

concluído, tendo ainda sido colocada uma vedação em rede. ------------------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar o reclamante que 

foi levantado o auto de notícia de contraordenação pela obra legal, devendo o conflito com 

a posse de propriedade ser dirimido nos tribunais. -------------------------------------------------------- 

 -------- Informação da Fiscalização: --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- “O Sr. Sérgio Leonardo Guerreiro é proprietário do prédio rústico sob o art.º 17159, 

que tem como confrontação Nascente, o caminho que foi anexado pela obra de construção 

de muro novo ilegal edificado pelo Sr. José Costa Mealha, ao Km 42,5 da ER270 no Sítio do 

Poço dos Ferreiros. Esta obra, por ter sido edificada sem o respetivo alvará, foi objeto de auto 

de notícia de contraordenação em vinte e um do passado mês de março do corrente ano de 

2013. A construção, objeto da reclamação por parte do Sr. Sérgio Leonardo Guerreiro, tem 

como agravante o facto de ter anexado ao terreno do Sr. José Costa Mealha – art.º 17156 – 

toda a área de serventia de passagem que consta nos registos prediais de ambos os 

confrontantes, como caminho. --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- De referir ainda o facto de o Sr. José Mealha ter tomado conhecimento de que o muro 

estava a ser objeto de auto de notícia, ter sido por nós aconselhado a suspender a obra até 

decisão superior e mesmo assim, ter permitido que não só o muro fosse concluído, como 

ainda lhe fosse instalada a vedação em rede que agora contém, conforme foto que se anexa.  

 -------- Este procedimento contraria o disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 4º do Decreto-lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro e alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 26/2010, de 30 

REQUERIMENTOS 
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março, em vigor na área deste município de S. Brás de Alportel – conforme consta no auto de 

notícia levantado oportunamente. ----------------------------------------------------------------------------- 

 -------- À consideração superior.” ------------------------------------------------------------------------------ 
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 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIO DE ATIVIDADES:- 

Presente o ofício n.º 9, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 24 

de abril último, informando que foi aprovada, por maioria, com 4 abstenções a Prestação de 

Contas e o Relatório de Atividades do ano de 2012, em sessão ordinária realizada no passado 

dia 23 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA 2013:- Presente o 

ofício n.º 10, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 24 de abril 

último, informando que foi aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 23 de abril, a 1.ª Revisão ao Orçamento para 2013. --------------------------------------- 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - PROCEDIMENTO 

PLURIANUAL – “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS”:- Presente o 

ofício n.º 12, remetido pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel no dia 24 de abril 

último, informando que foi deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no 

passado dia 23 de abril, emitir parecer favorável ao pedido de autorização prévia para iniciar 

o procedimento plurianual para a “Prestação de Serviços de Telecomunicações Móveis”. ------ 

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

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - PROCEDIMENTO 

PLURIANUAL – “FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS PROPANO, GÁS DE PETRÓLEO 

LIQUEFEITO (GPL) A GRANEL:- Presente o ofício n.º 11, remetido pela Assembleia Municipal 

de S. Brás de Alportel no dia 24 de abril último, informando que foi deliberado, por 

unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 23 de abril, emitir parecer 

favorável ao pedido de autorização prévia para iniciar o procedimento plurianual para o 

“Fornecimento contínuo de gás propano, gás de petróleo liquefeito (GPL) a granel”. ------------ 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - INSTALAÇÃO DE CASAS PRÉ-FABRICADAS PARA HABITAÇÃO 

SOCIAL:- 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 
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“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: Instalação de Casas Pré-Fabricadas para 

Habitação Social no Bairro Social João Rosa Beatriz, mais informo que a mesma não se trata 

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

 -------- b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental: Sendo o valor base do 

procedimento de € 14.000,00 + IVA (sendo o valor de € 3.800,00 + IVA referente ao 

transporte e € 10.200,00 + IVA referente à reparação e montagem). --------------------------------- 

 -------- 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: Habimetal – Construções Pré-Fabricadas, Lda. --------- 

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

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

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 

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

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------------------- 
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 -------- SOLICITAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS TRAVÕES DA 

VIATURA MAN COM A MATRÍCULA 13-39-IP:- 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 (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 Reparação dos 

Travões da Viatura MAN com a Matrícula 13-39-IP, 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 € 1.600,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

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

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

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 

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

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------------------- 

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

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

vinculativo favorável previsto no n.º 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 DE TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS:- 

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 (n.º 17 do artigo 75º do OE 
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2013) são nulos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Móveis, 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 € 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. ------------------------------------------------ 

 -------- 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: Vodafone Portugal Comunicações Pessoais, S.A. ------ 

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

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

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- No dia 23/04/2013 a Câmara Municipal, deliberou por unanimidade solicitar 

autorização prévia à Assembleia Municipal para a assunção do compromisso plurianual 

relativo abertura de um procedimento para a Prestação de Serviços de Telecomunicações 

Móveis para um período de subscrição de 30 meses. Sendo deliberado por unanimidade, pela 

Assembleia Municipal no dia 23/04/2013, emitir parecer favorável ao pedido de autorização 

prévia supra referida. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FOLHETOS, 

CARTAZES E BROCHURAS INFORMATIVAS:- 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 (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 Fornecimento de 

Folhetos, Cartazes e Brochuras Informativas, 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 € 7.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Serão convidadas as seguintes entidades: --------------- 

 --------  Gráfica Ossónoba, Lda. -------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Arnaldo Matos Pereira, Lda. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- AUTORIZAÇÃO PRÉVIA: --------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 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 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 DE IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE 

OUTDOORS:- 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 (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 Impressão e 

Colocação de Outdoors, 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 € 1.600,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 
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 -------- c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

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

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Serão convidadas as seguintes entidades: --------------- 

 --------  Garcêz & Ribeiro, Publicidade, Lda. ---------------------------------------------------------------- 

 --------  Publirádio – Agência Artística e Publicitária do Algarve, Lda. -------------------------------- 

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

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

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em 

renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico 

objeto e, ou, contraparte: Não aplicável. -------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- De acordo com alínea b) do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, que 

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

entidades públicas, dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que 

constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Assim 

sendo, no presente procedimento o mesmo não se aplica, uma vez que, os pagamentos da 

referida prestação de serviços serão realizados no ano de 2013, pelo que não está sujeita a 

autorização prévia, da assembleia municipal. --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS DA SERRA DE S. BRÁS”:- 

Presente uma comunicação remetida em 30 de abril de 2013, pela Associação “Os Amigos 

da Serra de S. Brás”, com sede no sítio dos Parises, neste município, a solicitar um apoio 

financeiro para despesas com a animação na realização da festa em “Honra da Nossa 

Senhora de Fátima 2013”. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência de 

€500,00 no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ------------------------- 

 -------- Neste momento saiu da sala o Vereador Dr. Vítor Guerreiro por fazer parte dos 

órgãos sociais da Associação Rota da Cortiça. --------------------------------------------------------------- 

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - ASSOCIAÇÃO ROTA DA CORTIÇA:- Presente uma 

comunicação remetida pela Associação Rota da Cortiça, com sede na Rua Dr. Virgílio 

Martins Coelho, neste município, a solicitar um apoio financeiro para ajuda na prossecução 

do projeto Rota da Cortiça e atividades da Associação. --------------------------------------------------- 

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

€3.500,00 no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ----------------------- 

 -------- O Vereador Dr. Vítor Guerreiro reentrou na sala de reuniões para participar nos 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL - MUSEU DO TRAJO DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente uma comunicação 

remetida em 3 de maio de 2013, pela Santa Casa da Misericórdia de S. Brás De Alportel - 

Museu do Trajo de S. Brás De Alportel, com sede na Rua Dr. José Dias Sancho n.º 61, neste 

município, a solicitar um apoio financeiro para despesas inerentes com a preparação dos 

festejos dos Santos Populares. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

€400,00 no prazo de 60 dias. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade. ------------------------- 

 -------- PROTOCOLO SIIPEMOR: A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou o seguinte 

protocolo de colaboração a celebrar com a SIIPEMOR. --------------------------------------------------- 

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

 -------- “Contrato Protocolar ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1º Outorgante: Siipemor-Soluções de Inovação e Investimento Pessoal e Empresarial 

Unipessoal, Lda., com sede na Rua 1º de Junho, lote 9, 2º Dto, 8150-111 São Brás de Alportel, 

Pessoa Coletiva N.º 510215513, adiante designada apenas por Siipemor e neste ato 

representado por João da Encarnação Andrade Moreno, na qualidade de Gerente.--------------- 

 -------- 2º Outorgante: Câmara Municipal de São Brás de Alportel, com sede na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel, representada neste ato por Marlene 

Guerreiro, na qualidade de Vereadora. ----------------------------------------------------------------------- 

 -------- É ajustado e reciprocamente aceite o presente contrato protocolar, que se rege pelas 
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condições específicas abaixo indicadas: ---------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 1: O 1º Outorgante é uma empresa profissional devidamente equipada e 

adequada a prestar um serviço personalizado, de qualidade e sigiloso desenvolvendo o seu 

trabalho na área de apoio pessoal com a sua marca Clinic, onde coloca ao seu dispor um 

conjunto de especialidades Clínicas para auxiliá-lo na melhor solução do seu contexto. 

Desenvolve também o seu trabalho na área de apoio empresarial com a sua marca Build e 

Consulting, onde procura construir soluções ajudando a alcançar os seus objetivos em 

relação à sua empresa e negócio. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Cláusula 2: O 2º Outorgante é um órgão autárquico que desempenha funções em prol 

da comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 3: Como objeto do presente contrato protocolar, o 1º Outorgante 

compromete-se a prestar 10% de desconto sobre o valor da tabela de preços em vigor na 

área Clinic, 15% de desconto sobre o orçamento na área Consulting e tarifas especiais sobre 

o orçamento na área Build, aos colaboradores e familiares do 2º outorgante; --------------------- 

 -------- Cláusula 4: O 2º Outorgante compromete-se com o 1º Outorgante a divulgar este 

contrato protocolar através dos seus meios de comunicação, bem como divulgar 

internamente o presente contrato protocolar; -------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 5: O 1º Outorgante deverá assumir a responsabilidade nos serviços e 

produtos prestados aos clientes deste contrato e nunca colocar em causa o bom nome da 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel; o 2º Outorgante não se responsabiliza por 

quaisquer danos causados aos clientes deste contrato na prestação/venda de 

serviços/produtos, respetivamente; --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 6: Ambos os Outorgantes concordam que este contrato e as 

responsabilidades inerentes entram em vigor no momento da assinatura do mesmo;------------ 

 -------- Cláusula 7: O presente contrato protocolar é celebrado por um período de um ano, 

renovável automaticamente por igual período, se não for renunciado por nenhuma das 

partes; a qualquer momento, a parceria poderá ser desfeita, desde que com aviso prévio de 

30 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 8: O presente contrato é celebrado em dois exemplares, com o mesmo valor 

legal, os quais, depois de assinados pelos respetivos representantes legais dos Outorgantes, 

ficarão na posse de cada um deles; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Cláusula 9: As partes elegem a mediação e juízo arbitral, de acordo com a Lei 
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9307/96, para dirimir eventuais litígios decorrentes deste contrato.” --------------------------------- 

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

Senhor Presidente para o assinar. ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 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 23 de abril a 6 de maio em curso, no uso das 

delegações tácitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- O Senhor Presidente aproveitou a oportunidade para informar verbalmente o 

restante executivo dos despachos que emitiu durante o período acima indicado que não 

vêm relacionados nas respetivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ------------------------------ 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos exarados e deliberou, por 

unanimidade, sancioná-los. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DELIBERAÇÕES 
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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 1257 a 

1304, 1309 a 1321, 1323 a 1330, 1333 a 1341, 1347 a 1350, 1361 a 1362 no valor de € 

34.562,14;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

1370 a 1397 no valor de € 43.276,32; ------------------------------------------------------------------------- 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1256, 1305 a 

1308, 1331 a 1332, 1342 a 1346, 1351 a 1360, 1363 a 1369, 1398 a 1401, no valor de € 

104.340,51. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se indica 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

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

 

 O PRESIDENTE 

  

 


