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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ATA N.º 11/2013 

 

da reunião ordinária de 21 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 95, respeitante ao dia 

de ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 913.338,60€ dos 

quais 909.761,14€ em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, 

2.577,46€ 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 nenhum munícipe usou da 

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- HASTA PÚBLICA – DO BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS DESCOBERTAS:- Sendo quinze 

horas, o Senhor Presidente declarou aberto o período da hasta pública, iniciando-se os 

trabalhos para a arrematação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A presente hasta pública foi divulgada por edital afixado no dia 08 de maio de 2013, 

marcada para esta data, conforme deliberação tomada por este executivo na sua reunião 

ordinária realizada no dia 07 de maio de 2013. ------------------------------------------------------------- 

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

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

 -------- Cassiano Torres de Macedo Unipessoal, Lda. – contribuinte fiscal número 

510.616.798, como representante Cassiano Torres de Macedo, Bilhete de Identidade 

número 8262292; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Rui Filipe Viegas Dias – Cartão de Cidadão número 12805908, contribuinte fiscal 

número 237.491.621. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Lunarvis Unipessoal, Lda. – contribuinte fiscal número 509.509.207, como 

representante Sérgio Filipe Viegas Rodrigues, Cartão de Cidadão número 10272750. ------------ 

 -------- O Senhor Presidente solicitou a cada um dos interessados que apresentasse de uma 

forma resumida as suas intenções relativamente à exploração do estabelecimento. ------------- 

 -------- Após todos os licitantes terem procedido à apresentação, foi iniciado o ato de 

licitação, tendo sido oferecido como último lance o valor € 1.000,00 (mil euros), pela 

empresa Cassiano Torres de Macedo Unipessoal, Lda.. ------------------------------------------------- 

 -------- Terminado o ato de licitação o senhor Presidente pediu aos licitantes para 

abandonarem a sala de reuniões, por breves instantes, a fim do órgão executivo tomar a 

deliberação final quanto à arrematação. --------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal atendendo à experiência obtida nos últimos anos, onde se 

observaram deficiências relativas ao cumprimento do horário de funcionamento, à higiene 

no espaço, bem como à qualidade do serviço prestado, conforme reportado pelos utentes e 

funcionários da Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, não arrematar ao licitante 

que apresentou a maior oferta pelo valor de € 1.000,00 e arrematar ao licitante que 

apresentou o segundo lance mais elevado, pelo valor de € 950,00 (novecentos e cinquenta 

euros), à Lunarvis Unipessoal, Lda.  --------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O senhor Presidente declarou ainda que a decisão tomada pela câmara está prevista 

no número 6 do ponto 2 da proposta do presente procedimento, o qual estabelece que “à 

HASTA PÚBLICA 
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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”. ---------- 

 -------- A presente deliberação foi transmitida a todos os interessados, dando por encerrado 

o ato público com a adjudicação, por arrematação, do Bar das Piscinas Municipais 

Descobertas, à empresa Lunarvis, Unipessoal Lda., tendo de imediato sido notificado 

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

acrescentado e assinatura do auto de arrematação que foi fixado para este mesmo dia, 

igualmente tendo sido notificado de que o arrematante dispõe até ao próximo dia 15 de 

junho para dar inicio à exploração do bar, uma vez que o funcionamento das piscinas 

municipais descobertas no ano em curso se iniciará nesta data. --------------------------------------- 

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

documentos anexos a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------- 
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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 informou o executivo que a Vereadora Dra. Marlene Guerreiro, 

por motivos pessoais, iria chegar mais tarde. --------------------------------------------------------------- 

 -------- A Vereadora, Dra. Marlene entrou na reunião aquando da discussão do ponto 15 da 

ordem de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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 --------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2013:- Foi presente uma proposta do Presidente 

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

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

 -------- “Alteração Orçamental N.º 5/2013 ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

 --------  - Investimento em grandes reparações de material de transporte de recolha de 

resíduos, na Área Técnica Municipal, 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 trinta mil e seiscentos 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 quinta 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. --------------------- 

 -------- TARIFÁRIO DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- O Senhor Vice-

Presidente, Dr. Vítor Guerreiro, na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora da 

Feira da Serra 2013, apresentou a seguinte proposta: ---------------------------------------------------- 

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

 -------- “TABELA DE TARIFAS DA FEIRA DA SERRA DE S. BRÁS DE ALPORTEL DE 2013 ----------- 

 -------- Nos termos do definido no n.º 4 do artigo 6º das Normas de Funcionamento da Feira 

da Serra, a Comissão Organizadora vem por este meio propor a seguinte tabela de tarifas 

relativas à participação e ingresso da Feira da Serra de 2013 (IVA incluído à taxa legal em 

PROPOSTAS 
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vigor):  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ingressos --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tarifa de ingresso diário no recinto – cada bilhete - € 3,50; ------------------------------------ 

 -------- Tarifa de ingresso para todos os dias da feira – cada bilhete € 7,00 (bilhete de 3 dias); - 

 -------- Tarifa de ingresso para família - cada bilhete € 10,50 (inclui 4 entradas); ------------------ 

 -------- Observações: São isentos do pagamento de tarifa de ingresso os cidadãos com idade 

igual ou inferior a 10 anos, deficientes, forças de segurança, bombeiros e comunicação social 

quando devidamente comprovadas as situações enumeradas. ----------------------------------------- 

 -------- Tarifa de Jantar no Refeitório da Feira (só para participantes) – cada senha de 

refeição € 4,50; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tarifas de Ocupação de Espaços --------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 – Tarifas de Ocupação - Aldeia Serrana: --------------------------------------------------------- 

 -------- Produtores Agroalimentares: ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 120,00 ------------------------------------------------------------ 

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 60,00 --------------------------------------------------- 

 -------- Produtores de Agricultura Biológica: --------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Stand individual (3m x 3m) - € 70,00 -------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Stand partilhado (por participante) - € 40,00 --------------------------------------------------- 

 -------- Artesanato: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- a) Artesãos de S. Brás de Alportel --------------------------------------------------------------------- 

 -------- aa) Stand individual (3m x 3m) - € 40,00 ------------------------------------------------------------ 

 -------- ab) Stand partilhado (por participante) - € 20,00 ------------------------------------------------- 

 -------- b) Artesãos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ba) Stand individual (3m x 3m) - € 60,00 ------------------------------------------------------------ 

 -------- bb) Stand partilhado (por participante) - € 35,00 ------------------------------------------------- 

 -------- 2 – Encontro de Sabores -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Restaurantes - € 800,00 --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Tasca - € 400,00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Espaço Bebidas - € 150,00 ------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Espaços de cafés e águas - € 100,00 ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 – Tarifas de Ocupação - Encontro de Saberes -------------------------------------------------- 

 -------- Para Associações Locais do Concelho: -------------------------------------------------------------- 
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 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 30,00 ----------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 – Tarifas de Ocupação - Praça da Cultura e Sítio dos Animais ----------------------------- 

 -------- Stand individual (3m x 3m) - € 50,00.” --------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- “AUXILIOS 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 08/05/2013 solicita a atribuição de escalão de B (para senhas de refeitório) face às 

alterações de mudança de situação familiar, da seguinte aluna: --------------------------------------- 

 -------- Beatriz Margarida Duarte Reis; Profª Elsa Gonçalves, 4º ano Turma 20.” ------------------ 

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

 -------- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. BRÁS DE ALPORTEL – DESPESAS CORRENTES 2ª 

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

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

 -------- “2ª Tranche de Verba de Despesas Correntes ---------------------------------------------------- 

 -------- Agrupamento Escolas de S. Brás de Alportel ------------------------------------------------------ 

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

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

seu ofício Ref.ª 8.2.3.2 de 08/05/2013 com registo de entrada nos nossos serviços em 

14/05/2013, registo n.º 5382 no que diz respeito a transferência de verbas destinadas a 

despesas correntes para funcionamento geral do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico e para as atividades de enriquecimento curricular e de apoio à família, assim 

proponho: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Ser transferida a 2ª tranche deste ano letivo 2012/2013 no valor de (3.000.00€) três 

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

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

proposto para o Agrupamento de Escolas S. Brás de Alportel. Remeta-se cópia à Secção da 

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

 -------- Atividades de Tempos Livres - Verão 2013:- O Sr. Presidente, Eng.º António Eusébio 

PROPOSTAS 
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apresentou a seguinte proposta:  ------------------------------------------------------------------------------ 

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

 -------- “Atividades de Tempos Livres – Verão 2013  ------------------------------------------------------ 

 -------- Considerando a importância para o desenvolvimento das crianças e o bem-estar das 

mesmas. Atendendo a que muitos encarregados de educação trabalham durante o período 

de férias escolares de Verão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Entende este executivo que deve proporcionar às crianças entre os 5 e os 11 anos de 

idade, atividades de animação e apoio às famílias. -------------------------------------------------------- 

 -------- Assim sendo, propõe-se realizar as “Férias Divertidas 2013”, à semelhança de anos 

anteriores, no período compreendido entre 15 de julho e 31 de agosto 2013 nas instalações 

da Escola EB1 n.º 2 de S. Brás de Alportel. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Do programa de atividades farão parte ateliês de leitura, expressão plástica, 

construções com matérias de reciclagem, passeios, idas à Biblioteca Municipal, Centro de 

Acolhimento e Interpretação da Calçadinha, bem como outras atividades de praia, desporto 

e atividades aquáticas nas piscinas municipais descobertas. -------------------------------------------- 

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

 -------- Refeição diária de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos) ---------------------------------- 

 -------- As refeições carecem de senha previamente adquirida no Serviço de Taxas e Licenças 

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

 -------- As Vagas serão preenchidas por ordem de entrada de inscrição ------------------------------ 

 -------- – até 25 crianças dos 5 aos 7 anos; ------------------------------------------------------------------- 

 -------- – e 25 crianças dos 8 aos 11 anos.  ------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Deverão os encarregados de educação fazer prova da necessidade de inscrição do seu 

educando nestas atividades (declaração) passada e autenticada pela entidade patronal de 

ambos (pai e mãe) da não disponibilidade para gozo de férias no período em que pretendem 

inscrever o seu educando. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- No ato da inscrição deverão fazer-se acompanhar do Cartão de Cidadão/Bilhete de 

Identidade da criança e respetivo número de contribuinte da mesma. -------------------------------- 

 -------- Só poderão inscrever-se crianças residentes e/ou frequentadoras das escolas do 



     

 

Reunião de 2013/05/21  Página 13 

concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Após o término das inscrições, existindo vagas por preencher, poderão inscrever-se 

excecionalmente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- – Crianças cujos pais (pai e/ou mãe) estejam desempregados;-------------------------------- 

 -------- – Crianças não residentes no concelho e não frequentadoras das escolas do concelho; - 

 -------- As inscrições irão ocorrer entre 1 e 5 de julho de 2013 no serviço de taxas e licenças 

da CMSBA, no horário normal de expediente, em ficha própria para o efeito solicitada no 

local.”  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- ATRIBUIÇÃO DE APOIOS - PROGRAMA MÃO AMIGA – ANABELA GONÇALVES – 

COROTELO:- A Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a proposta que abaixo se 

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

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

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

PROGRAMA “MÃO AMIGA” ------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 1. Considerando que no âmbito das medidas municipais de combate à pobreza e à 

exclusão social, a Câmara Municipal tem vindo a incrementar o programa de apoio social de 

cariz habitacional “Mão Amiga”, que visa melhorar as condições de habitabilidade dos 

estratos sociais mais desfavorecidos, mediante a realização de obras de melhoria, 

reabilitação e adaptação em habitações carenciadas, atendendo ao seu avançado estado de 

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

 -------- 2. Considerando que com este objetivo foi publicado a 19 de abril de 2012 o 

regulamento municipal de atribuição destes apoios, a qual estabelece os devidos termos e 

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

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

para realização de urgente intervenção, abaixo descrito, o qual, pela urgência da situação 

em causa, mereceu devida análise por parte dos serviços sociais, bem como do 

Departamento Técnico Municipal, em conformidade com os termos e condições da proposta 

de regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4. Considerando tratar-se de um pedido de apoio para a realização de obras de 

reabilitação na habitação do agregado familiar representado por Anabela Martins 

Carvalho, no sítio do Corotelo, em virtude de a mesma apresentar deficientes condições de 

PROPOSTAS 
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habitabilidade, devido à existência de infiltrações pela cobertura e a degradação dos rebocos 

da construção; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 5. Considerando que esta habitação alberga um agregado familiar com menores, o 

que consubstancia um critério de prioridade na intervenção social. ----------------------------------- 

 -------- 6. Considerando que se trata de uma família com carências económicas e sociais, 

desde há muito acompanhada pelos serviços sociais do município, tal como referido em 

parecer social, emitido pelo técnico de serviço social José Serrano. ------------------------------------ 

 -------- 7. Considerando o parecer técnico emitido pelo Departamento Técnico Municipal, que 

junto se anexa, o qual resulta de avaliação técnica do pedido de apoio, descriminado todos 

os materiais necessários e estimando em 1.885,50 euros, a sua aquisição. -------------------------- 

 -------- 8. Considerando que, nos termos da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro, compete às 

autarquias locais promoverem a resolução dos problemas que afetam as populações e que, 

de acordo com o disposto no artigo 64º n.º 4 alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

compete à Câmara Municipal participar na prestação de serviços aos estratos sociais mais 

desfavorecidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 9. E em concordância com os pareceres emitidos pelos Serviços de Ação Social e 

Habitação e pelo Departamento Técnico Municipal, que junto de anexam, propõe-se a 

atribuição de apoio financeiro a Anabela Martins Carvalho, no valor de 1.885,50 euros, 

para a realização desta intervenção.” ------------------------------------------------------------------------- 

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

valor de € 1.885,50 (mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos) a 

Anabela Martins Carvalho. Remeta-se cópia à Secção de Contabilidade para proceder ao 

pagamento mediante apresentação de documentos de despesa (fatura). --------------------------- 
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 -------- PROC. N.º 14/2013, DE BRUNO ALEXANDRE BRITO ALVES SOARES LOPA – CAMPINA 

- PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o n.º 14/2013, em que Bruno Alexandre 

Brito Alves Soares Lopa, residente no sítio da Calçada, Cx. Postal 126A, neste município, 

solicita informação prévia relativamente à construção de moradia unifamiliar, que pretende 

levar a efeito num prédio localizado no sítio da Campina, neste município. ------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar ao requerente a 

apresentação de alegações, no prazo de dez dias, no âmbito do artigo 101º do Código do 

Procedimento Administrativo, dado que é intenção mandar informar que não é viável a 

pretensão nos termos requeridos, pelos motivos expostos na informação técnica de 10 de 

maio de 2013, que abaixo se transcreve e que deve ser dada conhecimento ao requerente. --- 

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

 -------- “Relativamente ao Pedido de Informação Prévia para Construção de Moradia, 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 Agrícola Indiscriminado; --------------------------------------------------------------------- 

 -------- Confina 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 na Campina, é composto por prédio misto 

– terra de cultura com árvores e 2 edifícios térreos, destinados a habitação, com área total 

de 15.390,00 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2035/19870617 e 

inscrito sob o artigo n.º 3589 a parte rústica e a urbana n.º 7078 e 9280-P. ------------------------ 

 -------- 2 - Pretende o requerente construir uma habitação com 200,00 m2, com dois pisos 

acima da cota de soleira. “O requerente informa ainda que ampliação é inviável, dado que se 

encontra implantado em cima de zona rochosa e sem distância da via pública. -------------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 3 - Relativamente a ampliação e a alteração deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-

E do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: --------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.1 - Sem prejuízo das condicionantes legais em vigor, são permitidas obras de 

recuperação e de ampliação de construções existentes, com uma estrutura edificada e 

volumetricamente definida, para fins de interesse público, designadamente, de instalação de 

museus, centros de exposições, centros de interpretação ou outros, para o desenvolvimento 

de Turismo em Espaço Rural (TER) ou turismo da natureza, para equipamentos sociais e 

culturais de uso coletivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

exercício de outras atividades compatíveis com o solo rural e para fins habitacionais, 

independentemente do uso anterior. -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.2 - As obras de conservação, alteração e ampliação terão como finalidade 

assegurar a estabilidade, durabilidade, funcionamento e habitabilidade dos edifícios, assim 

como manter ou reabilitar o interesse histórico, tipológico e morfológico dos elementos mais 

significativos, enquanto testemunhos históricos das atividades e realizações humanas. --------- 

 -------- 3.3 - As intervenções nos edifícios deverão ser precedidas de um levantamento que 

identifique e avalie os valores patrimoniais e suas relações com a envolvente. A metodologia 

de execução dos trabalhos respeitará, com as necessárias adaptações resultantes de uma 

avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

(1964) e Convenção de Nara (1994), nomeadamente a proteção da substância material, 

simplicidade, reversibilidade e autenticidade. --------------------------------------------------------------- 

 -------- 3.4 - As obras referidas no número anterior devem, ainda, cumprir os seguintes 

requisitos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- a) Garantir a integração paisagística nas formas e escala do relevo na paisagem rural;  

 -------- b) Não implicar aumento do número de pisos pré-existentes; --------------------------------- 

 -------- c) Adotar ou criar infraestruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

sustentáveis, se não for possível, em termos economicamente viáveis, a ligação às redes 

públicas de infraestruturas; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder 300 m2 de área de 

construção para fins habitacionais e 500 m2 de área de construção para outros fins, com 

exceção dos empreendimentos de turismo em espaço rural em que se admite uma área 

máxima de 2000 m2.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existência tenha área superior, 
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considera-se esse valor como área limite. -------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - Verifica-se na memória descritiva que o requerente não pretende alterar e ampliar 

a construção existente mas sim efetuar uma construção nova com 2 pisos. Nesta classe de 

espaços não é autorizada a construção nova só é permitida a reconstrução, alteração e 

ampliação da edificação existente de acordo com o disposto no artigo 23.º -E. -------------------- 

 -------- 5 - Mais se informa que a pretensão não cumpre o disposto do número 3.1 no que se 

refere à volumetria, uma vez que, como se pode comprovar nas fotos, a ruina existente, 

apenas se resume, a muros de pedra sem volumetria que se assemelhe a edificação. Por 

outro lado sem prova de que a pré-existência tem 2 pisos também não é possível propor 

esses 2 pisos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- Face ao exposto emite-se parecer desfavorável a pretensão do requerente de acordo 

com o ponto n.º 4 e 5 suprarreferidos. É quanto nos cumpre informar e colocar à 

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

 -------- PROC. N.º 02/2013, DE KEITH PAUL DAVIES – SOALHEIRA – LEGALIZAÇÃO DE 

PISCINA E GARAGEM:- Presente o processo entrado na Divisão de Urbanismo sob o número 

02/2013 em que Keith Paul Davies, residente no sítio da Soalheira, neste município, solicita 

a aprovação do projeto de arquitetura relativo à legalização da construção de piscina e 

garagem num prédio de que é proprietário no sítio da Soalheira, neste município. --------------- 

 -------- A Câmara Municipal, nos termos da informação técnica de 15 de abril de 2013, que 

abaixo se transcreve e que deve ser remetida para conhecimento do requerente, deliberou, 

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

 -------- Primeiro - Solicitar parecer à Agência Portuguesa do Ambiente relativamente à 

impermeabilização efetuada na construção da piscina; -------------------------------------------------- 

 -------- Segundo - Remeter o presente processo ao Setor de Contraordenações; ------------------ 

 -------- Terceiro – Aguardar pelo parecer referido no primeiro ponto para tomada de decisão 

quanto à legalização da construção da garagem; ---------------------------------------------------------- 

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

 -------- “Pretende o requerente a legalização da construção de uma piscina e garagem. -------- 

 -------- Analisada a pretensão, informam estes serviços o seguinte: --------------------------------- 

 -------- 1 - Trata-se de um prédio misto com uma área total 654,00m2, conforme registo 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob o n.º 571/19851003. --------------- 

REQUERIMENTOS 
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 -------- 2 - A parcela de terreno em questão localiza-se em: --------------------------------------------- 

 -------- ESPAÇO URBANIZÁVEL A REESTRUTURAR; -------------------------------------------------------- 

 -------- ZONA AFASTADA, PROTECÇÃO ÀS CAPTAÇÕES PÚBLICAS; ------------------------------------ 

 -------- 3 - Deverá apresentar uma planta de implantação com a área de construção deverá 

ser calculada através de uma profundidade de 30 m contados pelo caminho confinante que 

se acha a devida área multiplicando por um índice de 0.8, para justificação dos dados 

apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 4 - A piscina construída uma vez que é um complemento à habitação não existe 

qualquer inconveniente, dado que se trata de uma nova impermeabilização deverá ser 

solicitado parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, por se inserir em zona afastada, 

proteção às Captações públicas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - Relativamente à garagem apresentada, não se trata de uma alteração e 

ampliação, mas sim, de uma construção autónoma à edificação já existente, assunto que se 

remete à consideração superior. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 6 - No seguimento do ponto anterior e de acordo com o Decreto Regulamentar 

n.º 9/2009 de 29 de maio, Edifício Anexo (Ficha n.º 22) a sua definição é: um edifício anexo é 

um edifício destinado a um uso complementar e dependente do edifício principal. Um edifício 

anexo assegura usos complementares necessário à utilização do edifício principal (por 

exemplo garagem, arrecadação, etc.). O edifício anexo não tem, pois, autonomia desligada 

do edifício principal. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 7 - Mais se informa que deverá ser levantado uma contraordenação com base no 

incumprimento do artigo 98º do Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho alterado pelo 

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

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

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

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

 -------- ATRAVESSAMENTO DE PRÉDIO POR ESTRADA MUNICIPAL, EM BARRABÉS, DE 

MARIA DE LURDES MENDES:- Presente um requerimento de Maria de Lurdes Mendes, na 

qualidade de cabeça de casal, residente no sítio dos Barrabés, Cx. Postal 402A, deste 

município, a solicitar que lhe seja certificado que o seu prédio misto sito em Barrabés, deste 

município, inscrito na matriz sob o artigo urbano n.º 5154 e sob o artigo rústico n.º 14152, 

composto por um edifício de dois pisos e terra de cultura com árvores, confrontado do norte 
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com estrada e proprietários, do sul com Manuel Joaquim Madeira, do nascente com 

caminho e do poente com ribeiro, com área de registo de 4657,24 m2, foi atravessado pela 

Estrada Municipal 1205, ficando o referido prédio dividido em dois prédios distintos, 

conforme abaixo se discrimina: --------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Prédio A – prédio misto, sito em Barrabés, composto por edifício de dois pisos, com a 

área total de 207,24 m2 e terra de cultura com árvores, com a área total de 2618,00 m2, 

confrontado do norte e poente com estrada, nascente com caminho e do sul com Manuel 

Joaquim Madeira; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Prédio B – prédio rústico, sito em Barrabés, composto por terreno de cultura com 

árvores, com a área total de 1.832,00 m2, confrontado do norte com proprietários, do 

poente com ribeiro e do sul e do nascente estrada. ------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar certificar que o prédio 

acima descrito, foi efetivamente atravessado pela Estrada Municipal 1205, dando origem aos 

prédios mencionados em A e B. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

VESTIR, CALÇADO E ARRANJOS DE COSTURA, NA RUA BOAVENTURA PASSOS:- Presente um 

requerimento de Maria Paula Costa Fonseca Coelho, residente em Azinhal e Amendoeira, 

Cx. Postal 70X, freguesia de Estoi, 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 vestuário, 

calçado e arranjos, na Rua Boaventura Passos n.º 44 r/c, 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 vestuário, calçado e arranjos, no local pretendido. Remeta-

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

 ---------- CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO HÍPICO, NA AVENIDA DA LIBERDADE:- Presente 

um requerimento de Centro Hípico Quinta Almadena Unipessoal, Lda., com sede em Sítio 

do Farrobo EN2, Cx. Postal 969A, neste município, na qualidade de arrendatário, a solicitar 

que lhe seja certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na 

instalação e consequente exploração de um estabelecimento de prestação de serviços – 

REQUERIMENTOS 
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escritório administrativo do Centro hípico, na Avenida da Liberdade lote 20 r/c esquerdo, 

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 prestação de serviços – escritório administrativo do centro hípico, no 

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

 -------- RANCHO TÍPICO SAMBRASENSE – LICENCIAMENTO DO XI FESTIVAL DE FOLCLORE 

NO JARDIM DA VERBENA:- Presente um requerimento do Rancho Típico Sambrasense, com 

sede na vila de S. Brás de Alportel, a solicitar licença para divertimento público em recinto 

improvisado para realização do XI Festival de Folclore no Jardim da Verbena, no dia 29 e 30 

de junho do corrente ano, entre as 21 horas do dia 29 e as 2 horas do dia 30 de junho. --------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento no 

local pretendido e mandar emitir a consequente licença especial de ruído para o horário 

solicitado. Remeta-se cópia da informação técnica aos interessados. -------------------------------- 

 -------- ASSOCIAÇÃO “OS AMIGOS DA SERRA DE S. BRÁS” – LICENCIAMENTO DA FESTA DOS 

TABULEIROS - RATIFICAÇÃO:- Presente um requerimento da Associação “Os Amigos da 

Serra de S. Brás”, com sede no sítio dos Parises, neste município, a solicitar autorização para 

realizar, ao ar livre, a festa dos tabuleiros, no adro da igreja dos Parises, nos dias 18 e 19 de 

maio do corrente ano, das 15h30 às 22h30 no dia 18 e das 10 horas às 21 horas no dia 19 de 

maio. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do senhor 

Presidente de 13 de maio de 2013 no qual foi autorizado a realização do evento no local 

pretendido e a emissão da consequente licença especial de ruído para os dias e horários 

pretendidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE – LICENCIAMENTO DE PROVA DESPORTIVA 

(2ª CORRIDA ACS):- Presente um requerimento da ACS - Associação Cultural Sambrasense, 

com sede na Rua da Calçadinha, n.º 6, nesta Vila, a solicitar licença para realizar uma prova 

desportiva de atletismo designada por 1.ª Corrida ACS, no dia 1 de junho próximo, entre as 

18h30 e as 20 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da prova 

desportiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- PRODER – “ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA APÓS INCÊNDIO” – ABERTURA DE 

CONTA BANCÁRIA:-Presente uma informação prestada pelo Gabinete de Proteção Civil e 

Defesa das Florestas, a solicitar autorização para abertura de uma conta bancária, no âmbito 

da candidatura ao apoio financeiro PRODER - medida 2.3.2 – recuperação do potencial 

produtivo – estabilização de emergência após incêndio. ------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de conta 

bancária no Banco Espírito Santo, na agência de S. Brás de Alportel. --------------------------------- 

 -------- Neste momento, saíram da sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio Martins e 

Dr. Tomás Nunes, por fazerem parte dos órgãos sociais da associação que se vai debater a 

seguir.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- AMAL - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA CANDIDATURA AO 

POVT PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS CORPOS 

DE BOMBEIROS DA REGIÃO DO ALGARVE:- O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio 

apresentou o seguinte protocolo de cooperação a celebrar com a CI-AMAL - Comunidade 

Intermunicipal do Algarve: --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- “PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DA CANDIDATURA AO POVT 

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS CORPOS DE 

BOMBEIROS DA REGIÃO DO ALGARVE ----------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- CI-AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), pessoa coletiva n.º 502 

971 096, com sede na Rua General Humberto Delgado, n.º 20, em Faro, neste ato 

representada pelo Presidente do Conselho Executivo, Eng.º José Macário Custódio Correia, 

portador do cartão de cidadão n.º 4865876, também designada por Primeiro Outorgante; ---- 

 -------- E -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Município de ………………., pessoa coletiva n.º ……………….., com sede na ……………………, 

em ………………, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, 

…………………………….., portador do cartão de cidadão n.º …………………………., também 

designado por Segundo Outorgante. -------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- a) A Autoridade de Gestão do Programa Operacional Valorização do Território (POVT) 

publicou um convite para apresentação de candidaturas no âmbito da tipologia de 

DELIBERAÇÕES 
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intervenção “Prevenção e Gestão de Riscos” do Eixo Prioritário II – Sistemas Ambientais e de 

Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos, para aquisição de equipamentos de proteção 

individual para combate a incêndios em espaços naturais, cujos beneficiários sãos as 

Comunidades Intermunicipais (CIM); -------------------------------------------------------------------------- 

 -------- b) Tal facto resulta das atribuições legais destas entidades, entre elas, e de acordo 

com o disposto na Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto, a articulação das atuações entre os 

Municípios e os serviços da Administração Central, em diversas áreas, nomeadamente na 

área da segurança e proteção civil; ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- c) A defesa de pessoas, quer sejam residentes, turistas ou visitantes, bens e meio 

ambiente, nomeadamente em caso de acidentes e catástrofes, bem como a extinção de 

incêndios, através de um socorro pronto e imediato, é um dos pilares estratégicos para 

consolidar a Região do Algarve enquanto destino turístico de excelência; --------------------------- 

 -------- d) Os Presidentes de Câmara da região estão conscientes das carências de meios 

técnicos na área da proteção e socorro e, por deliberação do Conselho Executivo da CI-AMAL 

– Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), de 6 de maio de 2013, consideraram que 

devem responder positivamente a este convite, de forma a aproveitar os fundos 

comunitários disponíveis, principalmente na atual conjuntura económica e financeira difícil 

que o país atravessa, uma vez que a candidatura terá financiamento de 85% do Fundo de 

Coesão e 7,5% da Autoridade Nacional de Proteção Civil; ------------------------------------------------ 

 -------- e) A AMAL, através dos 16 Municípios que a integram, apenas tem de garantir a 

comparticipação de 7,5% do valor da candidatura em causa; ------------------------------------------- 

 -------- f) A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) fez o levantamento das 

necessidades do equipamento referido na alínea a) dos presentes considerandos para os 

bombeiros da região do Algarve. ------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- É assinado o presente protocolo, que se rege pelo disposto nas cláusulas seguintes: ---- 

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

 -------- 1 - Com o presente protocolo pretende-se efetivar um investimento em equipamentos 

de proteção individual para combate a incêndios em espaços naturais, através da elaboração 

de uma candidatura ao Programa Operacional Valorização do Território (POVT), no âmbito 

da tipologia de intervenção “Prevenção e Gestão de Riscos” do Eixo Prioritário II – Sistemas 

Ambientais e de Prevenção, Gestão e Monitorização de Riscos, com vista a dotar os Corpos 

de Bombeiros da Região do Algarve dos meios necessários à prontidão e qualidade exigida 
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em matéria de proteção e socorro. ---------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - A apresentação da candidatura referida no número anterior é da competência da 

AMAL.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - O equipamento a adquirir e o respetivo preço base unitário é o seguinte: ------------- 

 

DESCRITIVO Valor Base (€) IVA a 23% (€) Total (€) 

Botas de combate a incêndios florestais 49,00 11,27 60,27 

Fato de proteção individual (Calça e Dólmen) 220,00 50,60 270,60 

Luvas de combate a incêndios florestais 17,00 3,91 20,91 

Capuz de proteção florestal (Cogula) 12,00 2,76 14,76 

Capacete florestal 130,00 29,90 159,90 

TOTAL DO CONJUNTO 428,00 98,44 526,44 

 -------- 2 - As quantidades a adquirir de cada equipamento resultam do levantamento de 

necessidades realizado pela ANPC para os bombeiros da região do Algarve, conforme consta 

do Quadro 1, em anexo ao presente protocolo e do qual faz parte integrante. --------------------- 

 -------- 3 - O equipamento a adquirir corresponde a 50% do total de elementos dos Corpos de 

Bombeiros do distrito de Faro, constantes no Registo Nacional dos Bombeiros Portugueses, 

às 12h00 do dia 11 de março de 2013. ------------------------------------------------------------------------ 

 -------- 4 - Face ao valor base unitário de cada equipamento a adquirir mencionado no n.º 1 e 

às quantidades que constam no levantamento de necessidades referido no n.º 2, o valor total 

estimado da aquisição é de 270.590,16 € (duzentos e setenta mil, quinhentos e noventa 

euros e dezasseis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 5 - A AMAL realizará o procedimento de contratação pública para aquisição do 

equipamento em causa, mas só adjudicará a aquisição do mesmo no caso da candidatura a 

apresentar ao POVT ser aprovada. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

 -------- 1 - A execução da candidatura, cujo valor estimado é o referido no n.º 4 da cláusula 

anterior, será financiada da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------- 

 -------- a) Financiamento comunitário do Fundo de Coesão (85%) – 230.001,64 €; ---------------- 

 -------- b) Contrapartida nacional a cargo da ANPC (7,5%) – 20.294,26 €; --------------------------- 

 -------- c) Contrapartida nacional a cargo da AMAL (7,5%) – 20.294,26 €. --------------------------- 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- 2 - A contrapartida nacional a cargo da AMAL será suportada pelos 16 Municípios do 

Algarve, repartida de igual forma, no valor estimado de 1.268,39 € cada um, conforme 

Quadro 2 em anexo ao presente protocolo, e do qual faz parte integrante. ------------------------- 

 -------- 3 - O valor referido no número anterior será ajustado no momento do apuramento do 

valor final da aquisição e da respetiva contrapartida nacional a cargo dos Municípios. ---------- 

 -------- 4 - O valor final da contrapartida nacional a suportar por cada um dos Municípios 

será faturado pela AMAL, a título de “contrapartida nacional – transferências de capital”. ----- 

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

 -------- O Município de ……………… compromete-se a pagar à AMAL o valor a faturar, nos 

termos previstos nos n.ºs 3 e 4 da cláusula anterior. ------------------------------------------------------ 

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

 -------- 1 - A AMAL entregará o equipamento objeto da candidatura aos Corpos de 

Bombeiros, de acordo com as quantidades que constam no levantamento de necessidades 

feito pela ANPC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 - O referido equipamento será entregue através da celebração de um contrato de 

comodato, a celebrar entre a AMAL e as Associações Humanitárias de Bombeiros ou os 

Municípios, consoante se trate de Corpos de Bombeiros Voluntários ou Corpos de Bombeiros 

Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 3 - Os contratos de comodato referidos no número anterior só serão celebrados com 

cada um dos Corpos de Bombeiros, após o pagamento da contrapartida nacional do(s) 

Município(s) da respetiva área de intervenção e da ANPC. ----------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo, depois de lido e aprovado, vai ser assinado pelos legais 

representantes do primeiro e segundo outorgantes.” ----------------------------------------------------- 

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

poderes ao senhor Presidente para o assinar. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

remeter à Secção de Contabilidade para proceder à inclusão dos valores necessários no 

orçamento de 2013 em sede de revisão orçamental. ----------------------------------------------------- 

 -------- Reentraram na sala de reuniões os Vereadores Eng.º Acácio e Dr. Tomás, para 

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

 -------- ADITAMENTO AO CONTRATO DE OBJETIVOS NO ÂMBITO DO GABINETE DE 

INSERÇÃO PROFISSIONAL – RATIFICAÇÃO:- Presente um ofício remetido pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional a notificar a autarquia de que foi prorrogada a autorização 
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de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional de S. Brás de Alportel até 31 de 

dezembro de 2013, anexando para o efeito o aditamento ao contrato de objetivos. ------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 

assinatura do aditamento ao contrato de objetivos por parte do Senhor Presidente no dia 09 

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

 -------- ADENDA AO PROTOCOLO DO GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP) 

CELEBRADO COM O CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL – RATIFICAÇÃO:- A 

Vereadora, Dra. Marlene Guerreiro, apresentou a 5.ª adenda ao protocolo celebrado com o 

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

de S. Brás de Alportel, no âmbito do Gabinete de Inserção Profissional. ----------------------------- 

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

 -------- “5ª ADENDA AO PROTOCOLO ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- (GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP) -------------------------------------------------- 

 -------- NOTA INTRODUTÓRIA ---------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em 5 de maio de 2009 a Câmara Municipal de São Brás de Alportel assinou o 

Contrato de Objetivos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, no âmbito da 

candidatura que efetuou ao abrigo da Portaria n. 127/2009, de 30 de janeiro, a qual tinha 

como objetivo a criação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) no município de São Brás 

de Alportel. O referido contrato teve uma vigência de 2 anos, respetivamente de 01 de julho 

de 2009 a 30 de junho de 2011.--------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Neste âmbito foi celebrado um protocolo de colaboração entre a autarquia e o 

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

de São Brás de Alportel, com o objetivo desta instituição contratar um técnico licenciado 

para assegurar o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. ------------------------------ 

 -------- Posteriormente, em 20 de junho de 2011 foi estabelecido um Aditamento ao 

Contrato de Objetivos, no qual foi estabelecida a prorrogação por mais 2 meses da 

autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional. Face a este aditamento, 

foi efetuada a primeira adenda ao referido protocolo, também esta com a duração de 2 

meses.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Em 31 de agosto de 2011, na sequência da suspensão das candidaturas desta índole, 

foi feito novo aditamento ao contrato de objetivos, desta vez com objetivos mensais, com 
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início a 01 de setembro de 2011 e sem data de final da sua vigência estipulada, o que 

obrigou a que fosse estabelecida uma segunda adenda ao protocolo existente, tendo sido 

fixada como data limite o dia 31 de dezembro de 2011. -------------------------------------------------- 

 -------- Em 1 de janeiro de 2012, tendo sido mantido em vigor o contrato de objetivos, 

tornou-se necessário estabelecer a terceira adenda ao protocolo, tendo sido fixada como 

data limite o dia 31 de dezembro de 2012. ------------------------------------------------------------------ 

 -------- Em 15 de maio de 2012 foi celebrado novo contrato de objetivos entre a autarquia e o 

Instituto do Emprego o qual teve a vigência de 1 ano, cessando em 14 de maio de 2013, 

tendo sido celebrada a quarta adenda ao protocolo. ----------------------------------------------------- 

 -------- No dia 9 de maio corrente o Instituto do Emprego notificou a Câmara Municipal de 

que foi prorrogada a autorização de funcionamento do GIP em S. Brás de Alportel, 

remetendo para o efeito o aditamento do contrato de objetivos, a vigorar até 31 de 

dezembro de 2013. Desta forma vem mais uma vez a autarquia prorrogar o protocolo 

estabelecido com o CCD através da celebração da presente adenda. --------------------------------- 

 -------- Entre a CÂMARA MUNICIPAL DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho n.º 1, Pessoa Coletiva n.º 503219924, representada pelo seu Presidente António 

Paulo Jacinto Eusébio, adiante designada por PRIMEIRO OUTORGANTE, ---------------------------- 

 -------- E o CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL E JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL, com sede na Rua Gago 

Coutinho, n.º 1, Pessoa Coletiva n.º 503971502, representada pelo Presidente da Direção 

Paulo Alexandre Henrique da Silva, adiante designado por SEGUNDO OUTORGANTE,------------ 

 -------- É acordada a presente Adenda ao Protocolo que se regerá pelas seguintes cláusulas: -- 

 -------- Ponto 1 – O número dois da primeira cláusula do protocolo original passa a ter a 

seguinte redação: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 1 – (…) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- 2 – A comparticipação financeira a transferir no período de vigência do presente 

protocolo (num máximo de 54 meses) será até ao valor máximo de € 73.250,00 (setenta e 

três mil duzentos e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------- 

 -------- Ponto 2 – A sexta cláusula do protocolo original passa a ter a seguinte redação: -------- 

 -------- 6º ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- O presente protocolo entra em vigor no dia 1 de julho de 2009 e cessará no dia 31 de 
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dezembro de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 -------- Todas as outras cláusulas do protocolo mantém-se inalteradas. ----------------------------- 

 -------- Os outorgantes declaram ter lido e aceite as condições constantes na presente 

Adenda ao Protocolo.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 

assinatura da adenda ao protocolo por parte do Senhor Presidente no dia 15 de maio de 

2013. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

INFORMÁTICO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL:-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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

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

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

valor base do procedimento de € 16.500,00,00 a acrescer o IVA à taxa legal em vigor, por um 

prazo máximo de três anos, (sendo para cabimentar o valor de € 2.750,00 + IVA no ano de 

2013, o valor de € 5.500,00 + IVA no ano de 2014, o valor de € 5.500,00 + IVA no ano de 2015 

e o valor de € 2.750,00 + IVA 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”. ----------------- 
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 -------- d) Identificação da contraparte: Serão convidadas três entidades: -------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

públicas dispõe que, compromissos plurianuais são os compromissos que constituem 

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

presente procedimento o compromisso plurianual teve aprovação prévia por maioria em 

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

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

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

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

 -------- Informo, que no dia 09 de abril de 2013, foi deliberado por unanimidade dar parecer 

favorável à referida abertura do procedimento. O mesmo foi aberto, mas não foi adjudicado 

a nenhuma entidade, porque todas as propostas foram excluídas, uma vez que, o preço 

contratual apresentado foi superior ao preço base fixado no convite e caderno de encargos. -- 

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

vinculativo favorável previsto no n.º 4 do artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA 

SCANIA COM A MATRICULA 57-15-XJ:-Presente a seguinte informação prestada pelo Setor 

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

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

Viatura Scania com a Matricula 57-15-XJ, 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 € 910,00 mais IVA. -------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 -------- d) Identificação da contraparte: Sultruk II, Unipessoal, 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 
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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 REPARAÇÃO DO TURBO E 

COMPRESSOR DA VIATURA SCANIA COM A MATRICULA 43-43-FT:-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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

e Compressor da Viatura Scania com a Matricula 43-43-FT, 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 € 3.800,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

os artigos 112.º a 127.º do mesmo diploma, a realização de um “Ajuste Direto”. ----------------- 
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 -------- d) Identificação da contraparte: Sultruk II, Unipessoal, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DA VIATURA 

SCANIA COM A MATRÍCULA 88-92-ZH:-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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

Viatura Scania com a Matricula 88-92-ZH, 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 € 21.000,00 mais IVA. ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FEIRA DA 

SERRA 2013:-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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

Feira da Serra 2013, 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 € 2.900,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

 --------  TSM – Segurança Privada Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------ 

 --------  Vigestevão – Segurança Privada, 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 



     

 

Reunião de 2013/05/21  Página 34 

 -------- 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 positivo e autorizar a 

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

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE PALCO PARA A 

FEIRA DA SERRA 2013:-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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

para a Feira da Serra 2013, mais informo que a mesma não se trata de trabalho 

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

valor base do procedimento de € 4.000,00 mais IVA. ------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

 --------  Look Lilás – Produção de Eventos Unipessoal, Lda. --------------------------------------------- 

 --------  Sons da Fortuna, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Guadisom – Sociedade Radiodifusão Guadiana, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 -------- PEDIDO DE PARECER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E 

AUDIOVISUAL PARA A FEIRA DA SERRA 2013:- Presente a seguinte informação prestada 

DELIBERAÇÕES 
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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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

 -------- a) Descrição do contrato e seu objeto: Prestação de Serviços de Som, Luz e 

Audiovisual para a Feira da Serra 2013, 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 € 10.000,00 mais IVA. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 --------  Look Lilás – Produção de Eventos Unipessoal, Lda. --------------------------------------------- 

 --------  Sons da Fortuna, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Guadisom – Sociedade Radiodifusão Guadiana, 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 
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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 ALUGUER DE TENDAS PARA A 

FEIRA DA SERRA 2013:- 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 venham a 

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

que se aplica a Lei n.º 12-A/2008, na redação atual (lei dos vínculos, carreiras e 

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

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

celebrados ou renovados sem o parecer da Câmara Municipal (n.º 17 do artigo 75º do OE 

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

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

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

para a Feira da Serra 2013, 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 € 25.000,00 mais IVA. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 --------  Publicastelo – Serviços de Publicidade, Lda. ------------------------------------------------------ 

 --------  Irmarfer – Fabrico e Aluguer de Tendas e Palco, Lda. ------------------------------------------ 

 --------  Modelstand – Concepção e Montagem de Exposições, Lda. --------------------------------- 

 --------  Look Lilás – Produção de Eventos Unipessoal, Lda. --------------------------------------------- 

 --------  Sons da Fortuna, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 --------  Mestre Tenda, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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 -------- ATRASO NO PAGAMENTO DE RENDA:- 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 curso. ------------------ 

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

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

 -------- 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 07 a 20 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 1408 a 

1469, 1472 a 1473, 1483, 1487 a 1566, 1568 a 1580, 1586, 1588, 1596 a 1636, 1638 a 1639, 

1642 a 1653, 1655, 1667 a 1668 no valor de € 275.892,80; ---------------------------------------------- 

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

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

1581 a 1585, no valor de € 10.508,07; ------------------------------------------------------------------------ 

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

outubro de 2009 a que correspondem os documentos de despesa números 1402 a 1407, 

1470 a 1471, 1474 a 1482, 1484 a 1486, 1567, 1587, 1589 a 1595. 1637, 1640 a 1641, 1654, 

1656/1 a 1666/3, 1669, no valor de € 321.087,96. --------------------------------------------------------- 
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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 

  

 


