CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
(MANDATO 2013-2017)

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DE 2014
Aos dezasseis dias do mês de janeiro do ano dois mil e catorze, pelas dez horas, em
cumprimento de convocatória emanada nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 35º,
conjugada com o disposto n.º 3 do art.º 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, reuniu
a Câmara Municipal de São Vicente, no Edifício dos Paços do Município, em sessão
ordinária, de carácter privado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ------------------------------------------A ordem de trabalhos, estabelecida e distribuída pelo Presidente da Câmara Municipal, ao
abrigo do disposto na alínea o) do n.º 1 do art.º 35º, em cumprimento do n.º 2 do art.º 53.º
daquele diploma legal, consta do edital convocatório n.º 02/2014, de 13 de janeiro, em
anexo, o qual se tem aqui por integralmente reproduzido, para os devidos efeitos legais. ----------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – PRESENÇAS --------------------------------Estiveram presentes na reunião, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, José António
Gonçalves Garcês, e os Sr.s Vereadores Fernando Simão de Góis, Rosa Maria Rodrigues
Castanho dos Santos e César Gregório Nóbrega Pereira. ----------------------------------------------------------------------------- MEMBROS DO ORGÃO – FALTAS ---------------------------------------Registou-se a ausência do Sr. Vereador José António Martins Mendonça. ----------------------------------------------------------- APOIO AO ORGÃO – PRESENÇAS----------------------------------Em conformidade com disposto no n.º 2 do art.º 57.º da lei supra referida, esteve presente,
para prestar apoio ao órgão, o Chefe da Divisão Jurídica e de Urbanismo, que secretariou
a reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM CONSTITUTIVO E DELIBERATIVO--------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal verificou, em cumprimento do disposto no art.º 54.º
da Lei supra citada, estar assegurado o quórum constitutivo e deliberativo, pelo que,
achando conforme os requisitos para o início da reunião, declarou em voz alta, abertos os
trabalhos, cuja decorrência se processou como infra se regista. -------------------------------------

Página 1 de 8

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
------------------------------------ PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------Entrados neste período, o Sr. Presidente perguntou aos Vereadores se pretendiam usar da
palavra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrado este
período e determinou a passagem ao período da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------------- PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------1- Análise, discussão e votação da Proposta n.º 01/PCM/2014, referente à autorização
para procedimento de contratação de serviços de controlo físico-químico e
microbiológico das águas potáveis. ---------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: ------------------------O controlo físico-químico e microbiológico das águas potáveis para abastecimento ao
domicílio é uma obrigação tanto nacional como da comunidade europeia na perspectiva da
defesa da saúde pública.----------------------------------------------------------------------------------------Considerando que esta matéria está prevista no Plano de Actividades para o exercício de
2013, com o projeto 2004/A/30.-------------------------------------------------------------------------------Assim, verificado o requisito previsto no n.º 1 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3
de setembro, que adaptou o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 35º da Lei de Vínculos,
Carreiras e Remunerações dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas (aprovada
pela Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64 -A/2008, de 31 de
dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55 -A/2010, de 31 de
dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, e Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro) à
administração autárquica, aplicável ex vi da alínea a) do n.º 4 do art. 73º da Lei de
Orçamento de Estado para o ano de 2014, aprovada pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------E constatada – nos termos do n.º 3 do art. 3º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de janeiro – a
impossibilidade de verificação da (in)existência de pessoal, em situação de mobilidade
especial, apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, por
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não se encontrar publicada a portaria a que se refere o n.º 2 do art. 33º-A da Lei n.º
53/2006, de 7 de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------Após proposta, declaração de cabimento orçamental nº33 e confirmação de fundos
disponíveis, emitidos pela Divisão Financeira, a 13/01/2014, encontram-se verificados os
requisitos de que depende a emissão de parecer prévio vinculativo favorável por parte do
órgão executivo municipal, conforme o disposto no n.º 4, nas alíneas a) a c) do n.º 5 e n.º
10 do art. 75º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.----------------------------------------------Não obstante, a Portaria a que se refere o n.º 1 do art. 6º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3
de setembro, não se encontra publicada, pelo que – estando vigente a portaria
regulamentadora dos termos e tramitação do parecer prévio a emitir no âmbito da
Administração Central – seguiu-se o espírito e a lógica da Portaria n.º 16/2013, de 17 de
janeiro, ainda que não se considere vinculativa a aplicação deste diploma regulamentar à
administração municipal.----------------------------------------------------------------------------------------Assim, nos termos do disposto no n.os 4 e 10 do art. 75º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de
dezembro, e art. 3º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de Janeiro, solicita-se à Câmara
Municipal: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------a) A emissão de parecer prévio favorável à celebração do Contrato de Aquisição de
Serviços de controlo físico-químico e microbiológico das águas potáveis para o ano de
2014, nos termos seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------Procedimento de contratação adotado: ajuste direto, critério do valor – alínea a) do n.º 1 do
art. 20º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de outubro, Lei n.º 3/2010, de 27 de
abril, Decreto-Lei n.º 131/2010, de 14 de dezembro, Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro,
e Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho.----------------------------------------------------------------Justificação: Critério do Valor do Contrato (inferior a € 75.000,00).-------------------------------Identificação da contraparte a consultar: Biogerm S. A. e IGA – Investimentos e Gestão da
àgua S. A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Demonstração do cumprimento da redução remuneratória: O preço base é de 13.000,00€
quando serviço idêntico, em 2013, foi de 20.715,66€ (- 37%). ---------------------------------------b) A autorização prévia para que o Sr. Presidente da Câmara inicie o procedimento de
contratação pública de aquisição de serviços de controlo físico-químico e microbiológico
das águas potáveis para o ano de 2014. ------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada a votação e aprovada, por unanimidade.Esta deliberação ficou registada com o n.º 2.-------------------------------------------------------------2 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 02/PCM/2014, referente à nomeação
do júri de seleção para atribuição de bolsas de estudo, por mérito, no ano letivo de
2013/2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: ------------------------Considerando estar em curso o procedimento para atribuição de bolsas de estudo, por
mérito, aos estudantes do ensino superior, residentes no município, o regulamento
municipal aplicável – regulamento n.º 287/2007, publicado no Diário da República, 2ª série,
n.º 208, de 29 de outubro – prevê a obrigatoriedade de nomeação de um júri de seleção.---A este órgão compete assegurar os trâmites procedimentais aplicáveis após o termo do
prazo para entrega de candidaturas, nomeadamente através da análise e seleção, tendo
em vista a elaboração da proposta final a submeter a deliberação da Câmara Municipal.----Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 7º do regulamento n.º 287/2007,
publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 208, de 29 de outubro, propõe-se à Câmara
Municipal que aprove a seguinte composição do júri de seleção, a exercer funções no
âmbito do procedimento de atribuição de bolsas de estudo, por mérito, para o ano letivo de
2013/2014: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente do Júri: -----------------------------------------------------------------------------------------------Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos, Vereadora da Câmara Municipal; ---------------Vogais efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Eurico Sérgio de Assunção Gomes, Chefe da Divisão Jurídica e de Urbanismo; ----------------
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Maria Lina Ponte Castro Marcos, Técnica Superior; ----------------------------------------------------Vogais Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------Maria Germana Marques Rosa, Coordenadora Técnica; ----------------------------------------------Maria Helena Andrade Gouveia, Coordenadora Técnica; ---------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi votada e aprovada, por unanimidade. ----------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 3.-------------------------------------------------------------3 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 03/PCM/2014, referente à
Constituição da Comissão de Inventariação e Acompanhamento Municipal para
Conservação, Reparação ou Beneficiação de Habitações Degradadas de Pessoas
Carenciadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: ------------------------Considerando que o Regulamento Municipal para Conservação, Reparação ou
Beneficiação de Habitações Degradadas de Pessoas Carenciadas do Concelho de São
Vicente – regulamento n.º 313/2009, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 141, de
23 de julho – prevê a constituição de uma Comissão de Inventariação e Acompanhamento
Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Competindo a este órgão assegurar os trâmites procedimentais necessários à atribuição
dos apoios previstos neste regulamento, nomeadamente a elaboração de proposta
referente aos montantes financeiros a afetar a cada projeto, bem como a análise e emissão
de parecer referente aos pedidos apresentados, pelos interessados, ao abrigo deste
programa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos – ao abrigo do disposto no artigo 4º do regulamento n.º 313/2009, publicado
no Diário da República, 2ª série, n.º 141, de 23 de julho – propõe-se à Câmara Municipal
que delibere aprovar a seguinte composição da Comissão de Inventariação e
Acompanhamento, a exercer funções no âmbito dos procedimentos relativos ao apoio
municipal, a conceder no âmbito do Regulamento Municipal para Conservação, Reparação
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ou Beneficiação de Habitações Degradadas de Pessoas Carenciadas do Concelho de São
Vicente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Em representação do Presidente da Câmara Municipal: Rosa Maria Rodrigues
Castanho dos Santos, Vereadora da Câmara Municipal; ----------------------------------------2. Gabinete Técnico: Carlos José Gonçalves, Técnico Superior, Arquiteto; ------------------3. Gabinete de Ação Social: Anildo Cândido Freitas Andrade, Técnico Superior,
Sociólogo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Fiscal Municipal: João França Ribeiro; --------------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi colocada a votação e aprovada, por unanimidade.Esta deliberação ficou registada com o n.º 4.-------------------------------------------------------------4 - Análise, discussão e votação da Proposta n.º 04/PCM/2014, para emissão de
parecer relativo à constituição do regime de compropriedade sobre a parte rústica do
prédio descrito na Conservatória de Registo Predial de São Vicente, sob o número
1254/19961107. --------------------------------------------------------------------------------------------------Entrados neste ponto, o Sr. Presidente apresentou a seguinte proposta: ------------------------Considerando o requerimento registado sob o NIPG n.º 4220/13, de 17 de dezembro, em
nome de David Fazenda Leça, contribuinte fiscal n.º 239 631 480, e Cristina Rosa Fazenda
Leça, contribuinte fiscal n.º 213 354 330, ambos residentes ao sítio do Poiso, na freguesia
e concelho de São Vicente, para emissão do parecer a que se referem os n.os 1 e 2 do
artigo 54º do Regime das Áreas Urbanas de Génese Ilegal. -----------------------------------------Na sequência da informação do SAT/DJU, de 07/01/2014, e proposta do respetivo
dirigente, de 09/01/2014 – exaradas no requerimento, em suporte digital, na aplicação de
atendimento – que contêm a apreciação dos factos expostos pelos interessados, bem
como a análise dos documentos que instruíram o pedido. --------------------------------------------Por se entender que o prédio, bem como as quotas ideais a transmitir – pela sua dimensão
– são suscetíveis de rendibilidades económicas não urbanas e por não existirem indícios
de que a pretendida aquisição, em regime de compropriedade, visa (ou dela resulta) o
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parcelamento físico do referido prédio, para construção, em violação do regime legal dos
loteamentos urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------Propõe-se à Câmara Municipal que delibere – nos termos do disposto nos n.os 2 e 3 do
artigo 54º do Regime das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pela Lei n.º 91/95, de
2 de setembro, alterada pelas Leis n.º 165/99, de 14 de setembro, 64/2003, de 23 de
agosto e 10/2008, de 20 de Fevereiro – emitir parecer favorável à aquisição, em regime de
compropriedade, sobre a parte rústica do prédio misto, localizado ao sitio da vila, na
freguesia e concelho de São Vicente, inscrito na matriz predial respetiva, sob o artigo
urbano 1284, e sob parte (5/7) do artigo rústico 1191, parte (5/7) do artigo rústico 1192 e
parte (4/7) do artigo 1193, descrito na Conservatória de Registo Predial de São Vicente,
sob o número 1254/19961107, com a área total de 300 m2 (trezentos metros quadrados), a
confrontar a Norte e a Oeste com o BANIF, a Sul com a Estrada e a Este com António
Joaquim Faria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Após análise e discussão, a proposta foi votada e aprovada, por unanimidade. ----------------Esta deliberação ficou registada com o n.º 5.-------------------------------------------------------------Nada mais havendo a ser objeto de deliberação, o Sr. Presidente da Câmara Municipal deu
por encerrado este período e determinou o encerramento dos trabalhos. ------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS ------------------------------Terminados os trabalhos, por volta das dez horas e quarenta minutos, para constar, foi
elaborada a presente ata, nela se contendo o resumo essencial do que de relevante
ocorreu e foi deliberado nesta sessão, a qual, após ter sido lida em voz alta e achada
conforme, foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente
José António Gonçalves Garcês
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O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
Fernando Simão de Góis
A Vereadora da Câmara Municipal de São Vicente
Rosa Maria Rodrigues Castanho dos Santos
O Vereador da Câmara Municipal de São Vicente
César Gregório Nóbrega Pereira
O Chefe da Divisão Jurídica e de Urbanismo
Eurico Sérgio de Assunção Gomes
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