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Câmara Municipal 
DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 1/2009 
da reunião ordinária de 6 de Janeiro de 2009 

 

PRESIDÊNCIA:- Engenheiro António Paulo Jacinto Eusébio. ------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Doutora Judite Gil 

Gonçalves Neves, Doutor Joaquim Gago Mendoza e Doutora Marlene de Sousa Guerreiro. ---  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS:-----------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ---------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Catorze horas e trinta minutos. -----------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:------------------------------------------------------------------  

-------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta 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 um, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de um milhão, quatrocentos e 

setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e sete euros e noventa cêntimos dos quais um 

milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, oitocentos e treze euros e dezoito cêntimos em 

contas de depósito à ordem, dois mil, setecentos e oitenta e três euros e setenta e um cêntimos 

em numerário e cento e um euros e um cêntimos em cheques, estes dois últimos em cofre na 

Tesouraria Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Vice-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 redacção dada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, posto o que seguiu o 

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo catorze horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Vice-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 

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

-------- O Vereador, Senhor Doutor Joaquim Gago Mendoza, declarou que aproveitou a 

presença do Senhor Presidente para desejar-lhe um bom ano de dois mil e nove, tendo o 

Senhor Presidente agradecido e retribuído os votos de Boas Festas apresentado. -----------------  

-------- O Senhor Presidente apresentou uma carta dos munícipes Onno Van Teutem e 

Elisabeth Thiemer de Van Teutem, residentes na Vila de S. Brás de Alportel, a agradecer a 

mensagem natalícia multilingue enviada pela autarquia a todos os munícipes, felicitando o 

executivo pelas múltiplas obras de progresso efectuadas recentemente nesta Vila. ---------------  

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

-------- O Senhor Presidente apresentou um protocolo de colaboração no âmbito do projecto 

“Apoio ao Diabético do Algarve”, que a seguir se descreve:-----------------------------------------  

-------- “Considerando que a diabetes é uma doença crónica e, como tal, todos os doentes 

necessitam de ser observados periodicamente. --------------------------------------------------------  

-------- Considerando que no Algarve está constituída uma Associação para o estudo da 

diabetes Mellitus e apoio ao diabético do Algarve, Instituição Particular de Solidariedade 

Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a maioria dos “diabéticos tipo dois”, de difícil controlo, são 

encaminhados para Lisboa, dada a ausência de resposta do Hospital Distrital de Faro e do 

Hospital do Barlavento; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a Grande Área Metropolitana do Algarve, tem como fim a 

prossecução de fins múltiplos, nomeadamente a coordenação de actuações entre os 

municípios no domínio da saúde; ------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que as Câmaras Municipais têm competências definidas no domínio do 

apoio e acção social; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que em vinte e cinco de Fevereiro de dois mil e oito, foi celebrado 

protocolo de colaboração entre a AEDMADA, Estudo da Diabetes Mellitus e Apoio ao 

Diabético do Algarve a AMAL e as Câmaras Municipais do Algarve; -----------------------------  

-------- Considerando que neste momento já estão a ser assistidos regularmente pela 

AEDMADA cento e vinte pacientes oriundos dos municípios que integram este protocolo, e 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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que carecem de acompanhamento futuro. --------------------------------------------------------------  

-------- Importa rever o protocolo já assinado por forma a que a cooperação entre as partes 

signatárias se mantenha para lá de trinta e um de Dezembro de dois mil e oito (data do fim 

da vigência do protocolo anterior).----------------------------------------------------------------------  

-------- É pelas partes celebrado o presente protocolo de colaboração que se rege pelas 

cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula primeira--------------------------------------------  

---------------------------------------------------- Objecto--------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo tem por objecto regular a colaboração a estabelecer entre a 

Grande Área Metropolitana do Algarve, adiante designada por AMAL, as Câmaras 

Municipais do Algarve, adiante designadas por Câmaras e a Associação para o Estudo da 

Diabetes Mellitus e Apoio ao Diabético do Algarve, adiante designada por AEDMADA, no 

âmbito do projecto “Apoio ao diabético do Algarve”, adiante designado por Projecto. --------  

--------------------------------------------- Cláusula segunda --------------------------------------------  

--------------------------------------------- Responsabilidades -------------------------------------------  

-------- Um – No âmbito do presente protocolo cabe: -------------------------------------------------  

-------- a) À AMAL, viabilizar a colaboração a estabelecer entre cada uma das Câmaras e a 

AEDMADA, bem como acompanhar a execução do disposto no presente protocolo; ------------ ´ 

-------- b) Às Câmaras, viabilizar o apoio financeiro ao projecto “Apoio ao diabético do 

Algarve” e encaminhar os doentes para a AEDMADA; ----------------------------------------------  

-------- c) À AEDMADA, viabilizar e prestar o apoio diabetológico necessário aos doentes, 

nos moldes enunciados na cláusula seguinte. ----------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula terceira---------------------------------------------  

------------------------------------------- Apoio diabetológico -------------------------------------------  

-------- Um – Todos os doentes beneficiarão de uma constante abordagem global 

(enfermagem, médico-diabética, dietética, podológica, psicológica) de acordo com as suas 

necessidades.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – Todos os doentes serão seguidos na sua globalidade e encaminhados para o 

Hospital Distrital de Faro quando as circunstâncias de todo o exijam, continuando, contudo, 

a beneficiar de apoio por parte de médicos que também prestam serviço no Hospital. ----------  

-------- Três – As consultas decorrerão em dois períodos semanais (quartas-feiras e quintas-

feiras). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------- Cláusula quarta ----------------------------------------------  

--------------------------- Apoio Oftalmológico/Apoio Medicina Dentária --------------------------  

-------- Um – Através de um protocolo existente entre a AEDMADA e a Clínica de Santa 

Maria, os doentes necessitados de cuidados oftalmológicos serão encaminhados para aquela 

Clínica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois – Através de um protocolo existente entre a AEDMADA e a Clínica Algarve, os 

doentes necessitados de cuidados de medicina dentária serão encaminhados para aquela 

Clínica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula quinta ----------------------------------------------  

--------------------------- Encaminhamento dos doentes para a AEDMADA ----------------------  

-------- Os doentes serão encaminhados para a AEDMADA através dos Gabinetes de Acção 

Social dos municípios. -------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula sexta ------------------------------------------------  

------------------------------------------- Apoio financeiro -----------------------------------------------  

-------- Um – O valor do apoio financeiro mencionado na alínea b), da cláusula segunda, será 

inscrito num plano financeiro a submeter anualmente para aprovação das Câmara 

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

-------- Dois – As Câmaras Municipais garantem a cobertura da verba a que ficam 

vinculadas, de acordo com o número anterior, comprometem-se a inscrevê-la nos respectivos 

orçamentos anuais e a transferi-la directamente para a AEDMADA. ------------------------------  

-------- Três – A transferência para a AEDMADA, do montante afecto a cada Câmara 

Municipal, deve ser efectuado durante o mês de Janeiro de cada ano.-----------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula sétima ----------------------------------------------  

------------------------------------------- Revisão do protocolo ------------------------------------------  

-------- Um – O presente protocolo poderá ser objecto de alteração ou revisão a todo o 

tempo, mediante proposta fundamentada nesse sentido por qualquer das partes signatárias. --  

-------- Dois – As alterações/revisões mencionadas no ponto anterior produzem eficácia legal 

quando aprovadas pelos mesmos órgãos que aprovaram o texto inicial. --------------------------  

-------- Três – Uma vez aceites e validadas, através da assinatura dos representantes legais 

das entidades signatárias, as propostas de alteração ou revisão são aditadas ao presente 

protocolo, dele passando a fazer parte integrante. ----------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula oitava-----------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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-------------------------------------------------Omissões ---------------------------------------------------  

-------- Qualquer aspecto omisso no presente texto será regulamentado por acordo entre as 

partes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula nona ------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Resolução--------------------------------------------------  

-------- Um – A qualquer das partes signatárias é conferido o legitimo direito à resolução 

deste Protocolo caso se verifique ter havido da outra parte o incumprimento reiterado de 

uma ou mais obrigações nele expressas ou dele decorrentes. ---------------------------------------  

-------- Dois – Não serão considerados factores que determinem incumprimento os que 

resultem de causas externas à vontade das partes signatárias. --------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula décima ---------------------------------------------  

-----------------------------------------------Interpretação------------------------------------------------  

-------- As dúvidas suscitadas pela aplicação do presente protocolo serão esclarecidas por 

comum acordo entre as partes, segundo o princípio geral da interpretação mais favorável à 

prossecução do objecto expresso na cláusula primeira. ----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula décima primeira ----------------------------------  

------------------------------------------------------Vigência ----------------------------------------------  

-------- O presente protocolo produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura e renovar-

se-á automaticamente para os anos subsequentes, mediante a aprovação do plano financeiro 

anual, caso não seja denunciado pelas partes signatárias. ------------------------------------------  

--------------------------------------------- Cláusula décima segunda ----------------------------------  

-------------------------------------------------Disposições finais ----------------------------------------  

-------- Um – As entidades signatárias comprometem-se a colaborar entre si no sentido de 

concretizar este projecto da forma mais correcta e eficiente possível. -----------------------------  

-------- Dois – As partes declaram que aceitam o presente Protocolo de cooperação com 

todas as suas cláusulas e a cujo cumprimento desde já se obrigam.” ------------------------------  

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

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

conhecimento à Secção Municipal da Contabilidade, para efeitos da transferência da verba de 

mil e duzentos euros. --------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- O Vereador Senhor Doutor Joaquim Gago Mendoza, apresentou a seguinte proposta:--  

-------- “No âmbito do testemunho histórico que constitui a toponímia das ruas e lugares das 

nossas povoações, vilas e aldeias, cumpre-me na qualidade de vereador eleito do Partido 

Social Democrata na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel apresentar a proposta de 

atribuição do seguinte nome, a uma via de comunicação deste concelho: JOSÉ MARTINS 

SANCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A justificação desta proposta deverá entender-se como uma homenagem justa pelo 

facto de José Martins Sancho ter sido o Primeiro Presidente da Câmara Municipal de S. Brás 

de Alportel tal como Virgílio Rodrigues de Passos foi Presidente da Comissão Executiva e 

João Rosa Beatriz o Administrador do Concelho, conforme registos oficiais e referências 

bibliográficas nomeadamente no Livro do Alportel de Estanco Louro.” ---------------------------  

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

remetendo-a à Comissão Municipal de Toponímia. ---------------------------------------------------  

-------- “No âmbito do testemunho histórico que constitui a toponímia das ruas e lugares das 

nossas povoações, vilas e aldeias, cumpre-me na qualidade de vereador eleito do Partido 

Social Democrata na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel apresentar a proposta de 

atribuição do seguinte nome, a uma via de comunicação deste concelho: JOSÉ MARTINS 

SANCHO.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A justificação desta proposta deverá entender-se como uma homenagem justa pelo 

facto de José Martins Sancho ter sido o Primeiro Presidente da Câmara Municipal de S. Brás 

de Alportel tal como Virgílio Rodrigues de Passos foi Presidente da Comissão Executiva e 

João Rosa Beatriz o Administrador do Concelho, conforme registos oficiais e referências 

bibliográficas nomeadamente no Livro do Alportel de Estanco Louro.” ---------------------------  

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

remetendo-a à Comissão Municipal de Toponímia. ---------------------------------------------------  

-------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO:- A Directora de Departamento de 

Administração e Finanças, após uma pequena explicitação sobre os fundos de maneio, passou 

a ler em voz alta, a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Proponho que seja atribuído, no ano em curso à Directora de Departamento de 

Administração e Finanças, Clotilde Rosária Sereno Gomes, e nas suas ausências, ao Director 

de Departamento Técnico Municipal, Engenheiro Helder Brito Rosa, o valor de setecentos e 

PROPOSTAS 
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vinte e cinco euros, para administrar despesas por conta de Fundo de Maneio, 

(Administração Autárquica, Departamento de Administração e Finanças e Divisão de 

Educação Sócio - Cultural e Apoio ao Desenvolvimento) devendo esse valor ser distribuído e 

retirado das seguintes rubricas orçamentais: ----------------------------------------------------------  

 

POCAL EUROS 

0102/020108 50,00 

0102/020121 50,00 

0102/020209 50,00 

0102/020225 100,00 

0102/06020305 75,00 

02/020108 50,00 

02/020121 25,00 

04/02010202 50,00 

04/020111 50,00 

04/020121 200,00 

04/020225 25,00 

Total 725,00 

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição do fundo de maneio tal 

como foi proposto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO:- A Directora de Departamento de 

Administração e Finanças, após uma pequena explicitação sobre os fundos de maneio, passou 

a ler em voz alta, a seguinte proposta apresentada pelo Senhor Presidente.------------------------  

-------- “Proponho que seja atribuído, no ano em curso ao Director do Departamento Técnico 

Municipal Engenheiro Helder Brito Rosa, e nas suas ausências, à Directora do 

Departamento de Administração e Finanças, em regime de substituição, Clotilde Rosária 

Sereno Martins Gomes, o valor de duzentos e setenta e cinco euros, para administrar 

despesas por conta do Fundo de Maneio, devendo esse valor ser distribuído e retirado das 

seguintes rubricas orçamentais:--------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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POCAL EUROS 

03/02010299 25,00 

03/020112 75,00 

03/020121 50,00 

03/020203 75,00 

03/020225 50,00 

Total 275,00 

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição do fundo de maneio tal 

como foi proposto. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO PARA LAVRAR AS ACTAS DAS 

REUNIÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL:- Pelo Senhor Presidente foi apresentada a 

seguinte proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando que de harmonia com o número dois do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro na 

redacção dada pela Lei número cinco A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, compete à 

Câmara designar o funcionário que serve de Secretário para lavrar as Actas das Reuniões do 

Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Proponho:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Que seja designada a Directora de Departamento de Administração e Finanças, 

Clotilde Rosaria Sereno Martins Gomes, para exercer as funções de Secretário para lavrar 

as Actas das Reuniões do Executivo Municipal, sendo substituída nas suas faltas ou 

impedimentos, respectivamente e pela seguinte ordem, pelas Técnicas Superiores de Primeira 

Classe, Senhoras Doutoras Ema Paula Guerreiro Pinto e Lilia Cristina Martins Pires.”-------  

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

-------- DETERMINAÇÃO DAS DATAS DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS 

MUNICIPAIS:- O Senhor Presidente propôs que fosse determinado que os pagamentos dos 

vencimentos a todos os colaboradores municipais ocorressem mensalmente no dia vinte e que, 

no mês de Dezembro, a data seria no dia quinze. Excepcionalmente quando essa datas 

ocorram em sábados, domingos, feriados ou tolerâncias de ponto deverão os vencimentos 

serem pagos no dia útil imediatamente a seguir. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTAS 
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dando-se dela conhecimento à Secção Municipal de Recursos Humanos. -------------------------  
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PROCº Nº 161/1990, DE BRENDA DOROTHY BERYL ECCLESTON – LOTE 

TREZE EM CERRO DAS ÁRVORES – SENTENÇA DO TRIBUNAL DE SINTRA:- 

Presente um fax da Sexta Unidade Orgânica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, 

entrado nestes serviços no dia dezoito de Dezembro do ano findo, remetendo cópia da 

sentença relativa ao recurso contencioso interposto por Brenda Eccleston, residente em 

Inglaterra contra o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara no dia cinco de 

Março de mil novecentos e noventa e três, que determinou a remoção do muro e gradeamento 

de ferro por o mesmo ocupar espaço do domínio público municipal. -------------------------------  

-------- Da leitura da sentença, verifica-se que foi julgado: -------------------------------------------  

-------- Primeiro – Improcedente, por não provada, a excepção da extemporaneidade do 

recurso; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Improcedente, por não provada, a excepção de irrecorribilidade, por mera 

confirmatividade do acto ocorrido; ----------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro – Totalmente improcedente o presente recurso, mantendo-se na ordem 

jurídica o despacho recorrido supra referido.-----------------------------------------------------------  

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

PROCº Nº 107/2008, DE BRUNO SOUSA COSTA – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

MULTIFAMILIAR NA RUA ANIBAL ROSA DA SILVA:- Presente o processo entrado 

na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número cento e sete, barra, dois mil e 

oito, em que Bruno Sousa Costa, residente em Barrabés, deste município, solicita a 

aprovação de projecto de arquitectura e das especialidades de um edifício multi-familiar num 

prédio sito na Rua Aníbal Rosa da Silva, desta Vila.--------------------------------------------------  

-------- Tendo em consideração que a informação técnica emitida no dia trinta de Dezembro 

de dois mil e oito aponta para o indeferimento da petição, nomeadamente no tocante ao 

número de pisos, conforme consta no final da presente deliberação e de que deve ser dado 

conhecimento ao peticionário, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar 

ao requerente alegações no prazo de vinte dias, no âmbito do disposto do artigo centésimo 

primeiro do Código do Procedimento Administrativo, dado que é intenção indeferir os 

projectos nos exactos termos da referida informação.-------------------------------------------------  

-------- Informação técnica de trinta de Dezembro de dois mil e oito: --------------------------  

-------- “Pretende a requerente a construção de um edifício de habitação colectiva de quatro 

pisos (sendo o ultimo recuado) com cave localizado na Rua Aníbal Rosa da Silva, na Vila de 

REQUERIMENTOS 
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São Brás de Alportel, composto por um terreno urbano com uma área de quinhentos e 

sessenta e seis metros quadrados, segundo o titulo de propriedade a Conservatória do 

Registo Predial sob o número doze mil, novecentos e doze, barra, vinte milhões, seiscentos e 

dezanove. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Enquadramento no Plano de Urbanização: --------------------------------------------------  

-------- De acordo com as classificações de solo atribuídas pelo Plano de Urbanização da 

Vila de São Brás de Alportel, eficaz pela RCM vinte, barra, dois mil e três, de treze de 

Fevereiro e, publicado em Diário da República de treze de Fevereiro de dois mil e três, I 

série B:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O conjunto habitacional localiza-se em ZONA DE PREENCHIMENTO – UOPG 

TRÊS, regendo-se pelas disposições dos artigos vigésimo sétimo e vigésimo oitavo do Plano 

de Urbanização sem prejuízo das restantes disposições regulamentares.--------------------------  

-------- Apreciação: ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Um - A pretensão desenvolve-se em quatro pisos acima da cota de soleira destinados 

a habitação, e um piso abaixo da cota de soleira em cave para estacionamento com um total 

de oito lugares com uma área de implantação em cave de trezentos e trinta e sete, vírgula, 

noventa metros quadrados; -------------------------------------------------------------------------------  

-------- É proposto um total de oito fogos constituído por cinco T quatro+ um T três + dois T 

dois; -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A área total proposta é de mil quatrocentos e trinta e quatro, vírgula, dezasseis metros 

quadrados, cumprindo as disposições definidas no Plano de Urbanização. -----------------------  

-------- A proposta apresenta uma cave com 8 estacionamentos em cave (Box) + três 

estacionamentos no exterior. -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Dois - A fachada principal do edifício não é permitidos corpos balanços sobre a via 

publica que ultrapasse um metro do plano da fachada, situação que deverá ser corrigida. ----  

-------- Três - Relativamente a cave apresentada, de acordo com o artigo décimo quinto do 

Plano de Urbanização de São de Alportel e às necessidades de estacionamento que a Vila 

tem, estes serviços não vêem qualquer inconveniente. ------------------------------------------------  

-------- Quatro - Analisado o programa proposto da presente edificabilidade, estes serviços 

informam que a presente proposta confina com um Loteamento aprovado três, barra, dois mil 

e sete, de vinte de Dezembro de dois mil e sete, somos a informar que em nome do urbanismo 

o presente processo deverá estar de acordo a semelhança do parâmetros urbanísticos já 
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aprovados para que haja um linguagem arquitectónica uniforme, assim sendo o presente 

projecto deverá ser reformulado para as seguintes regras: ------------------------------------------  

-------- Número de pisos: três + um recuado;----------------------------------------------------------  

-------- Uso/Tipologia: Habitação; ----------------------------------------------------------------------  

-------- Cercea total do edifício: doze, vírgula, oitenta e seis metros. ------------------------------  

-------- Conforme Croquis anexo: ----------------------------------------------------------------------  
 

          FACHADA POSTERIOR                                                          FACHADA PRINCIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTOS 
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-------- IMPLANTAÇÃO – ALINHAMENTOS DO EDIFICIO CONFINANTE------------  

-------- Cinco - Mais se informa como a fachada Poente confina com Espaço Verde Público 

domínio Camarário estes serviços não vêem qualquer inconveniente na intervenção proposta.  

-------- Seis - Alerta-se para a necessidade de formalizar o Regulamento de Condomínio 

aquando do pedido de propriedade horizontal, estipulando medidas preventivas e cautelares, 

ordenando a colocação de “periféricos” ou outros elementos que possam adulterar a 

fachada com a exposição para via pública, nomeadamente de: -------------------------------------  

-------- Ar condicionados – prever uma pré-instalação com a localização da respectiva 

maquina;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Estendais – soluções adequadas a prédios urbanos; -----------------------------------------  

-------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocando apenas uma unidade para 

todo o edifício; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Marquises – impedir seu encerramento. -------------------------------------------------------  

-------- Ainda no âmbito do Regulamento de Condomínio, confia-se a gestão dos espaços 

verdes e equipamentos de utilização, ao promotor e consequentemente ao condomínio, 

conforme no Acordo de Cooperação.--------------------------------------------------------------------  

-------- Sete - Relembramos que a emissão da propriedade horizontal carece da apresentação 
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do Regulamento de Condomínio que deve anexar-se ao presente processo cópia do mesmo.---  

-------- Oito - Deverá o requerente apresentar o processo de elevadores de acordo com o 

Decreto – Lei número trezentos e vinte, barra, zero dois, de vinte e oito de Dezembro, 

devidamente certificado a esta edilidade após a conclusão da obra com os seguintes 

elementos:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Declaração de conformidade ou certificado de controlo final; -----------------------------  

-------- Ficha de características do equipamento; -----------------------------------------------------  

-------- O esquema eléctrico de segurança e potencia; ------------------------------------------------  

-------- Os planos da instalação no edifício; ------------------------------------------------------------  

-------- Deve constar no processo o tipo de edifício conforme o artigo oitavo do Decreto – Lei 

número trezentos e vinte, barra, zero dois, de vinte e oito de Dezembro. --------------------------  

-------- Nove - Verifica-se o cumprimento do Decreto – Lei cento e sessenta e três, barra, zero 

seis, de oito de Agosto, é intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma 

arquitectura inclusiva, promovendo a mobilidade urbana para todos os cidadãos, conforme o 

plano apresentado. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Dez - A título complementar considera-se que os tapumes a colocar na intervenção 

deverão garantir o encerramento da obra, salvaguardando a privacidade e limpeza dos 

espaços contíguos de acordo com a portaria cento e um, barra, noventa e seis, de três de 

Abril, em perfilados de alumínio de cor branca ou verde – garrafa.--------------------------------  

-------- Conclusão: -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face à informação supra, estes serviços pronunciam-se no sentido do indeferimento, 

atendendo ao solo onde se insere a pretensão as Zonas de Preenchimento são zonas de 

ocupação recente, não consolidadas e com vocação de ocupação predefinida pelas 

construções existentes, ou por loteamentos aprovados, assim sendo as edificações de novas 

construções deverão integrar-se harmoniosamente no tecido urbano construído, mantendo as 

características de alinhamento, cérceas, volumetrias e ocupação do lote tradicionais da zona 

urbana em que se insere. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim sendo, aponta-se para uma solução que tenha em conta as prescrições supra 

referidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REQUERIMENTOS 
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CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESTINADO À OBRA DE REMODELAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL:- Na sequência da deliberação desta 

autarquia tomada na reunião ordinária realizada no dia dois de Dezembro último, foi presente 

a seguinte informação sobre as condições de empréstimo para a “Remodelação e 

Modernização do Mercado Municipal” e oferecidas por quatro das oito entidades financeiras 

convidadas para apresentação de propostas. ------------------------------------------------------------  

-------- “Na reunião de Câmara do dia dois de Dezembro de dois mil e oito foi deliberado por 

unanimidade a consulta das seguintes entidades bancárias para proceder à contracção de um 

Empréstimo de Médio/Longo prazo para complemento do financiamento da obra 

“Remodelação e Modernização do Mercado Municipal”: -------------------------------------------  

-------- Banco Espírito Santo;-----------------------------------------------------------------------------  

-------- Banco Português de Investimento; --------------------------------------------------------------  

-------- Banco Português de Negócios; ------------------------------------------------------------------  

-------- Caixa de Crédito Agrícola Mútua; --------------------------------------------------------------  

-------- Caixa Geral de Depósitos; -----------------------------------------------------------------------  

-------- Finibanco; ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Banco Comercial Português – Millennium BCP; ---------------------------------------------  

-------- Santander Totta. -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Da lista de entidades consultadas para o referido financiamento apresentaram 

proposta, o Banco Espírito Santo, Caixa de Credito Agrícola Mutua, o Banco Comercial 

Português – Millennium BCP e o Santander Totta. ---------------------------------------------------  

-------- O Finibanco respondeu que não poderia apresentar proposta conforme solicitado. O 

Banco Português de Investimentos, o Banco Português de Negócios e a Caixa Geral de 

Depósitos não apresentaram proposta. -----------------------------------------------------------------  

-------- As condições do empréstimo bancário de médio e longo prazo, exigidas no convite, 

foram as seguintes:-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Prazo do Empréstimo: quinze anos; ------------------------------------------------------------  

-------- Montante: oitocentos e cinquenta mil euros; --------------------------------------------------  

-------- Taxa de Juro: Indexante Euribor a três, vírgula, seis ou a um ano;------------------------  

-------- Formas de Pagamento: Pagamento de juros e amortizações trimestrais, semestrais ou 

anuais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Período de carência / Utilização: Máximo de dois anos; ------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- Encargos: Especificar todas as comissões e encargos a suportar pela Autarquia. ------  

-------- Um - PRAZO DO EMPRÉSTIMO:------------------------------------------------------------  

-------- Todas as entidades que apresentaram proposta garantem um prazo para pagamento 

do empréstimo de quinze anos, conforme exigido.-----------------------------------------------------  

-------- Dois – MONTANTE: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Todas as entidades que apresentaram proposta garantem o montante de 

financiamento pretendido, ou seja, oitocentos e cinquenta mil euros. ------------------------------  

-------- Três - TAXA DE JURO: -------------------------------------------------------------------------  

 
Entidade Taxa Valor (29-12-2008) 

BES • Euribor 3M + 3,50% 
• Euribor 6M + 3,50% 

• 6,473% 
• 6,537% 

CCAM • Euribor 3M + 0,85% • 3,823% 

Santander Totta 
• Euribor 3M + 2,50% 
• Euribor 6M + 2,50% 
• Euribor 12M + 2,50% 

• 5,473% 
• 5,537% 
• 5,626% 

BCP • Euribor 3M + 1,90% 
• Euribor 6M + 1,90% 

• 4,873% 
• 4,937% 

 

-------- O Banco Comercial Português – Millennium BCP apresenta proposta para Euribor a 

um mês e a possibilidade de fixação de taxa fixa (acordo com sala de mercados), no entanto 

não foi tido em consideração, na medida em que esta proposta alternativa não foi solicitada.-  

-------- Quatro - FORMAS DE PAGAMENTO: ------------------------------------------------------  

-------- Na proposta apresentada pelo Banco Espírito Santo o reembolso do capital é 

efectuado através de prestações do capital constantes mensais, trimestrais, semestrais ou 

anuais, iguais e sucessivas, ou seja, a prestação total (capital e juros) é decrescente ao longo 

dos anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Na proposta apresentada pela Caixa Crédito Agrícola Mútua o reembolso do capital e 

pagamento de juros é efectuado em prestações trimestrais e constantes. --------------------------  

-------- Na proposta apresentada pelo Banco Comercial Português – Millennium BCP o 

pagamento de capital e juros é efectuado em prestações iguais e sucessivas de capital e juros, 

de periodicidade mensal, trimestral ou semestral.-----------------------------------------------------  

-------- Na proposta apresentada pela entidade Santander Totta as prestações de capital e 
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juros são constantes e de periodicidade trimestral, semestral ou anual. ---------------------------  

-------- Cinco - PERÍODO DE CARÊNCIA / UTILIZAÇÃO:--------------------------------------  

-------- As seguintes entidades bancárias, Espírito Santo, Banco Comercial Português – 

Millennium BCP e Santander Totta apresentaram nas suas propostas um período de 

carência/utilização até dois anos; a Caixa Crédito Agrícola Mútua apresentou um período de 

um ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Seis – ENCARGOS: ------------------------------------------------------------------------------  

Entidade  

BES Isento 

CCAM Isento 

Santander Totta Isento 

BCP 
Isento em relação ao Imposto de selo e comissões a 75% 

das indicadas nas simulações apresentadas 

-------- Sete – GARANTIAS: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- As entidades, Banco espírito Santo e o Banco Comercial Português – Millennium BCP 

requerem nas suas propostas como garantia a consignação de receita prevista na Lei das 

Finanças Locais (receitas provenientes do Orçamento de Estado).---------------------------------  

-------- Oito - VALIDADE DAS PROPOSTAS:-------------------------------------------------------  

-------- O Banco Comercial Português – Millennium BCP e o Banco Espírito Santo 

apresentam propostas com validade de noventa dias, a Santander Totta apresenta validade 

de trinta dias, a Caixa Crédito Agrícola Mútua não fez referencia a qualquer prazo de limite 

de validade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nove - OS ENCARGOS COM OS JUROS DO EMPRÉSTIMOS (simulação com 

taxa Euribor à data de vinte e nove de Dezembro de dois mil e oito). -----------------------------  

-------- Os encargos com os juros do empréstimo durante os quinze anos de acordo com as 

propostas apresentadas são os seguintes: --------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Entidade Valor dos juros (em euros) 

BES – Euribor 3M – trimestral – Amortização Capital 
Constante 474.551,81 (Anexo I) 

BES – Euribor 6M – Semestral – Amortização Capital 
Constante 486.189,38 (Anexo II) 

CCAM – Euribor 3M – Trimestral – Prestações Capital 
e Juros Constantes 284.119,23 (Anexo III) 

Santander Totta – 3M - Prestações Capital e Juros 
Constantes 436.547,23 (Anexo IV) 

Santander Totta – 6M - Prestações Capital e Juros 
Constantes 447.662,03 (Anexo V) 

Santander Totta – 12M - Prestações Capital e Juros 
Constantes 466.725,99 (Anexo VI) 

BCP – 3M - Prestações Capital e Juros Constantes 385.310,74 (Anexo VII) 
BCP – 6M - Prestações Capital e Juros Constantes  395.778,83 (Anexo VIII) 
-------- Nota: taxas de juro de vinte e nove de Dezembro de dois mil e oito;-----------------------  

-------- Em anexo: mapas de cálculo do valor dos juros. ---------------------------------------------  

-------- Verifica-se pela análise que os encargos com juros deste empréstimo diferem 

substancialmente de entidade para entidade. Estas diferenças resultam, da aplicação de 

diferentes “spread” e de diferentes indexantes propostos pelas entidades concorrentes. -------  

-------- Comparando as propostas das diferentes entidades e apôs a análise dos encargos com 

os juros, verifica-se que a entidade que apresenta a proposta mais vantajosa é a Caixa de 

Credito Agrícola Mútua. ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Se o executivo municipal concordar antes de tomada de deliberação definitiva, 

deverão as entidades bancárias serem previamente auscultadas nos termos do artigo 

centésimo primeiro do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------------------  

-------- Se a contratação deste empréstimo vier a ser aprovada, deverá a Câmara Municipal 

enviar à Assembleia Municipal cópias de toda a documentação deste processo, 

nomeadamente das propostas das entidades bancárias, a fim deste órgão autorizar a 

contratação do mesmo, nos termos do disposto na alínea d) do número dois do artigo 

quinquagésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, alterada e com nova redacção da Lei número cinco, traço, A, barra, 
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dois mil e dois, de onze de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------  

-------- É o que me cumpre informar V.Exa decidirá o que melhor entender acerca deste 

assunto.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apreciada a presente informação, a Câmara deliberou, por unanimidade e por ser a 

proposta mais vantajosa: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro – Informar as entidades bancárias concorrentes da intenção de contracção 

deste empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, à taxa Euribor, a três meses, 

acrescida de um “spread” de zero, vírgula, oitenta e cinco; ------------------------------------------  

-------- Segundo – Solicitar à Assembleia Municipal autorização, ao abrigo do disposto na 

alínea d) do número dois do artigo quinquagésimo terceiro da lei número cento e sessenta e 

nove, barra, noventa e nove, de dezanove de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro, para contrair um 

empréstimo no valor de oitocentos e cinquenta mil euros, pelo prazo de quinze anos, com um 

ano de diferimento, para a obra de “Remodelação e Modernização do Mercado Municipal”, 

junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, á taxa de juro Euribor a três meses, verificada no 

dia do início de cada período de contagem de juros, acrescida de um “spred” de zero, vírgula, 

oitenta e cinco por cento com pagamentos trimestrais.------------------------------------------------  

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE UM ESTABELECIMENTO DE 

RESTAURAÇÃO E BEBIDAS EM FONTE DA MURTA:- Presente um requerimento de 

José Dias de Sousa, residente em fonte da Murta, deste município, a requerer alteração do 

horário de funcionamento de um estabelecimento de restauração e bebidas com pista de dança 

sito em Fonte da murta, fixando a sua abertura para as dez horas e o encerramento para as 

quatro horas, no tocante ao restaurante e das oito horas às seis horas do dia seguinte para a 

sala de dança. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo a que se torna necessário saber qual o material usado na insonorização, 

uma vez que o local se insere em área de habitações unifamiliares, foi deliberado, por 

unanimidade, solicitar os esclarecimentos previstos na informação da Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal de vinte e nove de Dezembro de dois mil e oito que a seguir se 

descreve e de que deve ser dado conhecimento ao peticionário. Foi ainda deliberado, por 

unanimidade, alertar o peticionário que o horário de funcionamento dos estabelecimentos de 

restauração previstos no Regulamento Municipal que trata esta matéria, é de: abertura, seis 

horas e encerramento às duas horas e para as salas de dança é de abertura às dezasseis e 
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encerramento às seis horas do dia seguinte, sendo assim intenção não autorizar o solicitado 

por não corresponder ao que legalmente está previsto para o município de S. Brás de Alportel, 

podendo o requerente apresentar, no prazo de dez dias, alegações no âmbito do artigo 

centésimo primeiro do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------------------  

PERMUTA DE PRÉDIOS URBANOS PARA CONCRETIZAÇÃO DO PLANO DE 

PORMENOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO:- Presente uma carta do Senhor António 

José Guerreiro Leonardo, residente em Faro, a esclarecer que a permuta do seu prédio 

urbano inserido no Plano de Pormenor do Terminal Rodoviário com um prédio urbano 

municipal só se poderá realizar nas seguintes condições:---------------------------------------------  

-------- Primeiro – Todos os materiais de construção e árvores existentes são propriedade do 

actual proprietário; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo – Todo o espaço deve ser destinado a domínio público municipal; -------------  

-------- Terceiro – O nome da rua e do Jardim do Parque tem de ter o acordo do actual 

proprietário; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Quarto – O espaço só ficará à disposição do município cento e oitenta dias após a 

realização da escritura pública. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- O senhor Presidente disse que havia agendado para esta reunião uma sua proposta no 

sentido de ser efectuada a permuta, mas dadas as circunstâncias apontadas nesta carta, punha 

à consideração do restante executivo municipal este assunto.----------------------------------------  

-------- Após o debate que mereceu esta matéria, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, informar o Senhor António José Guerreiro Leonardo que não se concorda com 

os ónus que pretende para a realização da escritura, dado que o prédio municipal não tem 

quaisquer ónus ou encargos para o permutante. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

esclarecer que se não se conseguir o acordo com a permuta, a Câmara dará início ao processo 

de expropriação por via litigiosa dado que as várias propostas municipais não foram acolhidas 

pelo Senhor António José Guerreiro Leonardo. --------------------------------------------------------  

PROCESSOS DE EFICÁCIA EXTERNA:- Nos termos do artigo nonagésimo primeiro 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, 

foram apresentadas à Câmara relações de onde constam requerimentos e petições despachados 

pelo Vice-Presidente no período de trinta de Dezembro último a cinco de Janeiro em curso, no 

uso das delegações tácitas e outras que foram atribuídas ao Senhor Presidente e constantes das 
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deliberações da reunião ordinária realizada no dia vinte e seis de Outubro de dois mil e cinco.  

----------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 respectivas relações, pelo seu carácter rotineiro. ----------------------------------  

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

sancioná-los. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS: ------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos autorizados pelo Senhor Presidente e 

pelo Senhor Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números um a 

três, de cinco a dezasseis, no valor de oito mil, quatrocentos e sessenta e sete euros e trinta e 

dois cêntimos;-----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Deliberou ainda, por unanimidade, autorizar o pagamento do documento de despesa 

número quatro, no valor de duzentos e cinquenta euros.----------------------------------------------  

-------- Foram ainda autorizados os pagamentos respeitantes ao ano findo despachados pelo 

Senhor Presidente e pelo Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa 

números cinco mil duzentos e dezassete, cinco mil duzentos e vinte e oito a cinco mil 

duzentos e noventa e quatro, de cinco mil duzentos e noventa e seis a cinco mil trezentos e 

nove, de cinco mil trezentos e onze a cinco mil trezentos e treze, no valor de cento e sessenta 

e sete mil, cento e setenta e sete euros e trinta cêntimos; ---------------------------------------------  

-------- Os pagamentos autorizados em reunião de vinte e seis de Outubro de dois mil e cinco 

a que correspondem os documentos de despesa números cinco mil trezentos e dez M, barra, 

um, no valor de cento e noventa e sete euros e trinta e nove cêntimos; -----------------------------  

-------- Os pagamentos a que correspondem os documentos de despesa números cinco mil 

duzentos e dezoito a cinco mil duzentos e vinte e sete e cinco mil duzentos e noventa e cinco, 

no valor de novecentos e treze euros e dezoito cêntimos.---------------------------------------------  
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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 efectuadas 

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 ACTA 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 acta 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 _______________________, Directora do Departamento de Administração e 

Finanças, a subscrevi.--------------------------------------------------------------------------------------  

 

 O PRESIDENTE 

  
 


