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CÂMARA  MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 3/2009 
da reunião ordinária de 3 de Fevereiro de 2009 

 

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

VEREADORES PRESENTES:- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dra. Judite Gil Gonçalves 

Neves, Doutor Joaquim Gago Mendoza e Dra. 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 vinte e um, respeitante ao 

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

seiscentos e trinta e dois mil, sessenta e três euros e dezoito cêntimos dos quais um milhão, 

seiscentos e trinta mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e oitenta e um cêntimos em 

contas de depósito à ordem, mil, quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e sete cêntimos em 

numerário, este último em cofre na Tesouraria Municipal. -------------------------------------------  

 

 



     

 

Reunião de 2009/02/03  Página 3 

-------- 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 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 usou da palavra o seguinte 

munícipe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

de Antes da Ordem do Dia”, nos termos do artigo octogésimo sexto da Lei número cento e 

sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela 

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

-------- O Senhor Presidente pediu autorização para serem incluídos nesta reunião os seguintes 

assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1) – Contracção de Empréstimo de Longo Prazo para a “Construção da Circular Norte 

– 2ª Fase”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2) – Contracção de Empréstimo de Longo Prazo para a Remodelação e Ampliação do 

Mercado Municipal”; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar autorização para a inclusão 

destes assuntos na reunião a decorrer. -------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente informou os restantes elementos do executivo municipal dos 

seguintes despachos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1º - Nomeação da Técnica Superior, Ema Paula Guerreiro Pinto, com Chefe da 

Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição; ----------------------------------  

-------- 2º - Nomeação da Técnica Superior, Lilia Cristina Martins Pires, como Chefe de 

Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de substituição; ---------------------------------------  

-------- 3º - Nomeação da Chefe de Divisão de Administração Municipal, em regime de 

substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto, como Oficial Público da autarquia e nas suas faltas 

e impedimentos a sua substituição recairá na Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em 

regime de substituição, Lilia Cristina Martins Pires; --------------------------------------------------  

-------- 4º - Nomeação da Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de 

substituição, Lilia Cristina Martins Pires, como responsável pelas Execuções Fiscais, e nas 

suas faltas e impedimentos a sua substituição recairá na Chefe da Divisão de Administração 

Municipal, em regime de substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto; --------------------------------  

-------- 5º - Nomeação da Técnica Superior, Lisa Maria de Passos Pinto Cardoso, como 

responsável pelo Notário Privativo, e nas suas faltas e impedimentos a sua substituição 

recairá na Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição, Ema 

Paula Guerreiro Pinto. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO PARA LAVRAR AS ACTAS DAS REUNIÕES DO 

EXECUTIVO MUNICIPAL:- Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte proposta:--  

-------- “Na sequência da aposentação da Directora do Departamento de Administração e 

Finanças, D. Clotilde Rosária Sereno Martins Gomes, no dia 01 de Fevereiro corrente, que 

estava nomeada como Secretária para lavrar as Actas das Reuniões do Executivo Municipal, 

por deliberação desta câmara municipal de 06/01/2009; --------------------------------------------  

-------- Considerando que de harmonia com o n.º 2 do art. 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 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 Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime de 

substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto, para exercer as funções de Secretário para lavrar 

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

impedimentos, pela Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de substituição, 

Lilia Cristina Martins Pires.” ----------------------------------------------------------------------------  

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

CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO:- A Chefe da Divisão de Administração 

Municipal, em regime de substituição, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Tendo em consideração que a Directora do Departamento de Administração e 

Finanças se aposentou no dia 01 de Fevereiro de 2009. ---------------------------------------------  

-------- Proponho que seja atribuído, à data de 03 de Fevereiro do ano em curso à Chefe de 

Divisão Financeira e Patrimonial em regime de substituição, Lília Cristina Martins Pires, e 

nas suas ausências, ao Director do Departamento Técnico Municipal, Helder de Brito Rosa, 

o valor de € 725 (setecentos e 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 orçamental: -------------------------------------------  

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

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

PROPOSTAS 
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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.------------------------  

-------- “Tendo em consideração que a Directora do Departamento de Administração e 

Finanças se aposentou no dia 01 de Fevereiro de 2009. ---------------------------------------------  

-------- Proponho que seja atribuído, à data de 03 de Fevereiro do ano em curso ao Director 

do Departamento Técnico Municipal, Helder de Brito Rosa, e nas suas ausências, à Chefe de 

Divisão Financeira e Patrimonial em regime de substituição, Lília Cristina Martins Pires o 

valor de € 275 (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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

VOTO DE LOUVOR À FUNCIONÁRIA CLOTILDE ROSÁRIA SERENO MARTINS 

GOMES:- O Senhor Presidente propôs um voto de louvor à funcionária Clotilde Rosaria 

Sereno Martins Gomes, pelo seu percurso profissional e desempenho, que abaixo se descreve:  

-------- “Por ocasião da sua aposentação, após mais de três décadas de trabalho no 

município, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel expressa reconhecida homenagem a 

Clotilde Rosária Sereno Martins Gomes, pelo exemplar desempenho das suas funções. --------  

-------- Servindo a nobre causa do bem público, imbuída do verdadeiro espírito de missão, 

sempre procurou o caminho do rigor e da competência, com empenho e abnegada dedicação 

ao serviço, deixando como fruto de mais de trinta anos de trabalho, um valioso contributo 

para a história desta autarquia.--------------------------------------------------------------------------  

-------- Pelo seu exemplo de competência e de renovado gosto de aprender, a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel presta um Voto de Louvor a esta colaboradora e amiga 

desta casa.” -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, concordar com o 

mesmo e remetê-lo à interessada para seu inteiro conhecimento.------------------------------------  
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PROCº Nº 112/2008, DE LUÍS FRANCISCO DE MORAIS FARIA DA COSTA LOPES 

– PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA DEMOLIÇÃO TOTAL E 

CONSTRUÇÃO NOVA OU RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO 

DE PRÉDIO EXISTENTE EM TESOUREIRO:- Presente o processo entrado na Divisão 

de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número cento e doze, barra, dois mil e oito, em 

que Luís Francisco Morais Faria da Costa Lopes, residente no Bairro João Rosa Beatriz, 

número trinta, caixa setenta e dois, deste município, na qualidade de potencial comprador de 

um prédio urbano sito no Tesoureiro, deste município, solicita informação prévia para a 

demolição total e construção nova ou reconstrução e ampliação e/ou alteração. ------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de vinte e seis de Janeiro de dois mil e nove que 

abaixo se descreve e de que deve ser dado conhecimento ao interessado, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, apenas permitir obras de conservação e alteração da construção 

existente, dado o prédio apresentar uma área registada de quatrocentos e dezanove metros 

quadrados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Demolição total e construção 

nova ou reconstrução e ampliação e/ou alteração, no terreno em referência, cabe-nos emitir 

o seguinte parecer técnico: -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

São Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007 e pelas disposições do nº9 do Decreto-lei 

nº196/89 de 14 de Junho: ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- O imóvel localiza-se em: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Inserido em Espaço Agrícola Condicionado; ------------------------------------------------  

-------- Inserido em Reserva Agrícola Nacional; -----------------------------------------------------  

-------- Servido por Rede de Abastecimento de Água;------------------------------------------------  

-------- Servido por Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas; ------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E com a actual alteração por adaptação 

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007 e pelas disposições do 

nº9 do Decreto-lei nº196/89 de 14 de Junho, sem prejuízos das restantes disposições 

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

REQUERIMENTOS 
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-------- APRECIAÇÃO: -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Pretende o possível comprador a informação quanto à possibilidade de Demolição 

total e construção nova ou reconstrução e ampliação e/ou alteração, num terreno localizado 

no Tesoureiro, composto por prédio urbano – morada de casas térreas com 6 

compartimentos e uma dependência – 395m2 e quintal – 24m2, confrontando-se a Sul e 

Poente com caminho, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 10825/240197 e 

inscrito sob o artigo nº 1772. -----------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Tratando-se de um prédio sujeito ao regime da RAN, e sem prejuízo da legislação 

que regula a Reserva Agrícola Nacional, qualquer uso de construção que implique 

impermeabilização do solo carece de consulta a CRRA – Algarve, sendo que o pedido deverá 

ser junto daquela organismo pelo requerente. ---------------------------------------------------------  

-------- 3 - Uma vez que o prédio se encontra Espaço Agrícola Condicionado, neste espaço 

qualquer uso de construção que implique impermeabilização do solo está sujeito a parecer 

prévio da Comissão de Coordenação da Direcção Regional CCDR-Algarve. --------------------  

-------- 4 - É pretensão da requerente alterar e ampliar um prédio urbano com área de 

419,00m2 como tal deverá cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. nos seguintes 

condicionalismos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4.1 - 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 colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

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

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

-------- 4.2 - 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 actividades e realizações humanas. -------  

-------- 4.3 - 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 
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avaliação ponderada dos valores culturais em presença, os princípios da Carta de Veneza 

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

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

-------- 4.4 - 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) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é um o que o deverá ser mantido; --  

-------- c) Adoptar ou criar infra -estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

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

públicas de infra-estruturas;------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, não pode exceder os 300,0m2; -------------  

-------- e) Para efeitos da alínea anterior, quando a pré-existencia tenha área superior, 

considera-se esse valor área limite. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - A construção existente apresenta uma área de 419,0m2 como tal e de acordo com 

alínea e) do ponto 4 do art.23-E do RPDM só será permitido obras de conservação e 

alteração. Será possível a construção da cave desde que devidamente integrada na 

topografia do terreno. Conforme descrito na alínea b) do ponto 4 do art.23-E do RPDM não 

será permitida a construção do primeiro andar.-------------------------------------------------------  

-------- 6 - O local é servido por rede de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais domésticas, em relação à electricidade e telefone o requerente deverá dirigir-se às 

entidades competentes designadamente a Energias De Portugal (EDP) e Portugal Telecom 

(PT).-- -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - Alerta-se que a área registada na Conservatória terá que ser confirmada aquando 

da entrega do processo de licenciamento, uma vez que só nessa fase será entregue o 

levantamento topográfico com a área do terreno e da construção existente. Mais se informa 

que a área da construção existente terá que cumprir os requisitos descritos nas alíneas d) e e) 

do ponto 4 do art.23-E do RPDM. -----------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, de acordo com o art. 23-E do RPDM informa-se que só será 

permitida obras de conservação e alteração da construção existente uma vez que esta 

apresenta uma área de 419,0m2. Aquando da entrega do processo de licenciamento o 

REQUERIMENTOS 
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requerente deverá dar cumprimento aos pontos acima descritos.-----------------------------------  

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

PROCº Nº 7/2009, DE ROBERTO CARLOS DE SOUSA CARVALHO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA 

EXISTENTE EM CERRO DA MESQUITA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o número sete, barra, dois mil e nove, em que 

Roberto Carlos de Sousa Carvalho, residente no Cerro da Mesquita, deste município, 

solicita informação prévia acerca da alteração e ampliação que pretende efectuar numa 

moradia sita em Cerro da Mesquita, deste município.-------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar que é viável a 

pretensão, devendo o requerente aquando da entrega do processo de licenciamento dar 

cumprimento aos pontos descritos na informação técnica de vinte e nove de Janeiro de dois 

mil e nove que a seguir se descreve e de que deve ser dado conhecimento ao peticionário. -----  

-------- Informação técnica de vinte e nove de Janeiro: --------------------------------------------  

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Pedido de Informação Prévia 

para Alteração e Ampliação de Moradia Existente, no terreno em referência, cabe-nos 

emitir o seguinte parecer técnico:------------------------------------------------------------------------  

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

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

São Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007:--------------------------------------------------------  

-------- O imóvel localiza-se em: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Inserido em Espaço Agrícola Indiscriminado;-----------------------------------------------  

-------- Confina a Nascente com Via Não Classificada. ---------------------------------------------  

-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E com a actual alteração por adaptação 

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, sem prejuízos das 

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

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

-------- 1 - Pretende o requerente a informação quanto à possibilidade de Pedido de 

Informação Prévia para Alteração e Ampliação de Moradia Existente, num terreno 

localizado no Cerro da Mesquita, composto por prédio misto – terra de semear com árvores 

– 2980,0,m2 e edifício de cave, rés-do-chão e logradouro com piscina – superfície coberta 
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166,30m2, superfície descoberta 833,70m2,confrontando-se a Nascente com caminho, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 08397/141093 e inscrito sob o artigo urbano 

nºP9456 e artigo rústico 1091. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - É pretensão do requerente fechar uma área de aproximadamente 45,0m2 no 

1ºandar para criar um quarto com casa de banho e um escritório, face ao P.DM. deverá 

cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes condicionalismos: ----------------  

-------- 2.1 - 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 colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

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

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

-------- 2.2 - 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 actividades e realizações humanas. -------  

-------- 2.3 - 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 protecção da substância material, 

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

-------- 2.4 - 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) Verifica-se que o número de pisos pré-existente é dois o que o deverá ser mantido; -  

-------- c) Adoptar ou criar infra -estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

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

públicas de infra -estruturas; -----------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- d) O total edificado, incluindo a ampliação, é de aproximadamente 290,0m2 o que 

não excede os 300,0m2. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, emite-se parecer favorável à pretensão do requerente uma vez que 

ampliação não excede os 300,0m2 e mantém-se a pré-existência de pisos de acordo com o 

ponto4 do art. 23-E do RPDM. Aquando da entrega do processo de licenciamento o 

requerente deverá dar cumprimento aos pontos acima descritos.-----------------------------------  

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

PROCº Nº 4/2009, DE MARIA CELESTINA DA CONCEIÇÃO EUSÉBIO – PEDIDO 

DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR 

E PISCINA EM SOALHEIRA:- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento 

Urbanístico Municipal sob o número quatro, barra, dois mil e nove, em que Maria Celestina 

da Conceição Eusébio, residente no sítio do Corotelo, deste município, solicita informação 

prévia para construção de moradia unifamiliar e piscina que pretende levar a efeito no sítio da 

Soalheira, deste município. -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de vinte e um de Janeiro de dois mil e nove, que 

abaixo se descreve e que deve ser dado conhecimento à peticionária, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, mandar informar que não é viável a construção pretendida pelo incumprimento 

do ponto número um do artigo vinte e três E, do Regulamento do Plano Director Municipal de 

S. Brás de Alportel, possibilitando à requerente a apresentação de alegações no âmbito do 

artigo centésimo primeiro do Código do Procedimento Administrativo no prazo de dez dias. --  

-------- Informação Técnica de vinte e um de Janeiro:---------------------------------------------  

-------- “Relativamente à pretensão do requerente de viabilizar Conservação de Moradia 

Unifamiliar e Piscina, no terreno em referência, cabe-nos emitir o seguinte parecer técnico:-  

-------- Enquadramento no PDM: -----------------------------------------------------------------------  

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

São Brás de Alportel, e com a actual alteração por adaptação publicada no Diário da 

República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007 e pelas disposições do Decreto-lei n.º166/2008 

de 22 de Agosto: --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O imóvel localiza-se em: -------------------------------------------------------------------------  

-------- Inserido em Zona de Protecção e Valorização; -----------------------------------------------  

-------- Inserido em Reserva Ecológica Nacional. -----------------------------------------------------  
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-------- Atendo-se às disposições dos artigos 23.º-E (com a actual alteração por adaptação 

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007), e pelas disposições 

do decreto-lei n.º166/2008 de 22 de Agosto (Regime da REN), sem prejuízos das restantes 

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

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

-------- 1 - A pretensão recai sobre um terreno, classificado como solo rural terreno 

localizado na Soalheira, prédio urbano com área de implantação do prédio (declarado no 

imposto municipal sobre imóveis) com 450,00m2, área total do terreno 750,00m2.---------------  

-------- 2 - Sendo a pretensão do requerente alterar e ampliar o prédio urbano, tendo em 

conta ao P.DM. deverá então cumprir o disposto do artigo 23.º-E do R.P.D.M. os seguintes 

condicionalismos: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.1 - 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 colectivo, públicos ou privados, para estabelecimentos de restauração ou 

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

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

-------- 2.2 - 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 actividades e realizações humanas. -------  

-------- 2.3 - 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 protecção da substância material, 

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

-------- 2.4 - 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 
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rural; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- c) Adoptar ou criar infra -estruturas através de sistemas autónomos ambientalmente 

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

públicas de infra-estruturas;------------------------------------------------------------------------------  

-------- 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 

excepção 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, 

considera -se esse valor como área limite. -------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Em deslocação ao local e conforme as fotografias anexadas ao processo verifica-

se que a ruína existente não possui uma estrutura edificada e volumetricamente definida, não 

dando assim cumprimento ao ponto nº1 do artigo 23-E do RPDM.---------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, estes serviços informam que a pretensão não é viável por não 

cumprir o ponto 1 do artigo 23-E do RPDM. ----------------------------------------------------------  

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

PROCº Nº 92/2008, DE LAJOS ZAGOYVA E OUTRA – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o número noventa e dois, 

barra, dois mil e oito, em que Lajos Zagoyva e Jennifer Elizabeth Zagoya, ambos 

residentes e, S. Romão, deste município, pretende levar a efeito obras de alteração e 

ampliação de uma moradia unifamiliar de que são proprietários sita em Alportel, deste 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, possibilitar aos requerentes a 

apresentação de alegações no âmbito do artigo centésimo primeiro do Código do 

Procedimento Administrativo no prazo de dez dias, dado que é intenção mandar informar que 

não é viável a pretensão nos termos da informação técnica de vinte e um de Janeiro último, 

que abaixo se descreve, e que deve ser dado conhecimento aos requerentes. ----------------------  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar alteração e ampliação de um edifício existente. Em 
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análise face aos elementos de projecto apresentados, cumpre informar o seguinte: -------------  

-------- Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A pretensão apresentada, de acordo com as cartas do Plano Director Municipal de 

São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e publicado em Diário da 

Republica de 19 de Junho de 1995, I série B, com a actual alteração por adaptação 

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, nomeadamente nas 

Plantas de Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, 

enquadra-se nas seguintes situações:--------------------------------------------------------------------  

 

Classificação de uso de solo:    

Classe: Dos espaços agrícolas, (artigo 31.º do 

RPDM) – Zona de edificação dispersa a 

nascente; 

Dos espaços urbanos, (artigo 39.º do 

RPDM); 

Categoria: Espaços agrícolas indiscriminados (alínea a) 

do artigo 31.º do RPDM) a poente;  

Espaços urbanos estruturantes II a poente ( 

artigo 43.º do RPDM); 

Área: - 

Servidões Administrativas/ Restrições 

de utilidade pública 
- 

Outras: 

Confina a Sul, norte e poente com VNC; 

Servido por rede de abastecimento de águas 

residuais domésticas. 

-------- Apreciação da proposta: -------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Localizado em Alportel sob prédio urbano, constituído por edifício térreo, com 

dependências e quintal constituído com matriz nº:1708 de natureza urbana com área total de 

179 m2, descrito no registo na conservatória do registo predial de São Brás de Alportel sob o 

nº 13928/20030217;----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Da ampliação verifica-se que a pretensão não cumpre com os afastamentos 
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previstos aos eixos da via, violando o descrito na alínea c) do artigo 23.º e artigo 72.º do 

Regulamento do Plano Director Municipal.------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Solicitam-se esclarecimentos relativos ao muro evolvente da propriedade uma vez 

que não se encontra devidamente definido o que é pretensão. Mais se informa que se tratando 

de demolição e construção nova daquele implicará o cumprimento dos afastamentos, 

nomeadamente 5m ao eixo da via com vista a futuros alargamentos da mesma.------------------  

-------- 4 - Verificam incongruências nas peças desenhadas apresentadas nomeadamente face 

ao portão existente a poente representado em planta e não representado no respectivo 

alçado, situação que deverá ser rectificada. -----------------------------------------------------------  

-------- 5 - Relativamente à implementação da cave, solicitam-se esclarecimentos sobre a 

finalidade da existência da mesma e como é efectuado o acesso entre esta e a habitação.------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer desfavorável. É quanto cumpre 

informar e submeter à consideração superior.” -------------------------------------------------------  

PROCº Nº 113/2008, DE JOAQUIM JOSÉ DE SOUSA BRITO – ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO DE MORADIA UNIFAMILIAR E CONSTRUÇÃO DE PISCINA E 

MUROS DE VEDAÇÃO EM SOALHEIRA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o número cento e treze, barra, dois mil e oito, em que 

Joaquim José de Sousa Brito, residente na cidade de Faro, solicita a aprovação de obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar, piscina e muros de vedação num prédio que 

possui em Soalheira, deste município.-------------------------------------------------------------------  

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

apresentação de alegações no âmbito do artigo centésimo primeiro do Código do 

Procedimento Administrativo no prazo de dez dias, dado que é intenção mandar informar que 

não é viável a pretensão nos termos da informação técnica de vinte e um de Janeiro último, 

que abaixo se descreve, e que deve ser dado conhecimento ao requerente. ------------------------  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar alterações e ampliação de uma habitação unifamiliar 

existente, construção de piscina e muros de vedação. Compete-nos emitir o seguinte parecer 

técnico relativo ao projecto de arquitectura entregue.------------------------------------------------  

-------- Enquadramento: ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A pretensão apresentada, de acordo com as cartas do Plano Director Municipal de 
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São Brás de Alportel, eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e publicado em Diário da 

Republica de 19 de Junho de 1995, I série B, com a actual alteração por adaptação 

publicada no Diário da República, 2ª série a 27 de Dezembro de 2007, nomeadamente nas 

Plantas de Ordenamento e de Condicionantes tendo em conta as classes de espaços, 

enquadra-se nas seguintes situações:--------------------------------------------------------------------  
 

Classificação de uso de solo:    

Classe: Dos espaços Urbanizáveis (artigo 48.º do 

RPDM); 

Categoria: Dos espaços Urbanizáveis a reestruturar 

(artigo 53.º do RPDM); 

Área: - 

Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

- 

 

Outras: 

Servido por rede de abastecimento de água; 

Servido por rede de drenagem de águas 

residuais; 

Confinante a Norte com CM 1204; 

-------- Apreciação da proposta: -------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Localizado em “Monte da Soalheira”, sob prédio misto, com área total de 1600 

m2, sendo a área coberta de 154 m2 e a área descoberta de 1446 m2. Constituído por terra 

de cultura com árvores e edifício de rés-do-chão, com dependências e quintal com 246 m2, 

Constituído por matriz nº 16942, matriz e artigo urbano 920, ambos inscritos na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 14013/20030317;---------------------------------------  

-------- 2 - Analisada a pretensão verifica-se que é intenção a demolição e construção de 

muros a Norte e a Poente da propriedade. Estes serviços informam que em virtude dos muros 

a Norte confinarem com Caminho Municipal 1204 a sua construção deverá cumprir com os 

afastamentos ao eixo da via, ou seja, 5.00 m, situação que deverá ser rectificada.---------------  

-------- 3 - Verifica-se que o percurso acessível previsto desde a entrada do lote ao piso 

habitação dito acessível, é efectuado por rampa a Nascente que vence um desnível de 3,63m 

num vão em 3.00m, situação que não se encontra em conformidade com o especificado na 
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secção 2.5 do capitulo 2 do decreto-lei 163/2006 de 8 de Agosto. Considera-se a 

possibilidade da existência dessa rampa única e simplesmente para acesso viário e não como 

percurso acessível para utentes com mobilidade reduzida. ------------------------------------------  

-------- 4 - Na sequência do ponto anterior, informa-se que o plano de acessibilidades deverá 

conter juntamente com uma memória descritiva e termo de responsabilidade, os elementos 

necessários para a melhor apreciação conforme especificado no ponto 5 do artigo 3.º do 

referido diploma, nomeadamente “… a rede de espaços e equipamentos acessíveis bem como 

soluções de detalhe métrico, técnico e construtivo, esclarecendo as soluções adoptadas em 

matéria de acessibilidade…”. ----------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer desfavorável. Aguardando-se as 

devidas rectificações e esclarecimentos. ----------------------------------------------------------------  

-------- É quanto cumpre informar e submeter o assunto à consideração superior.” -------------  

PROCº Nº 74/2003, DE ANÍBAL JOSÉ MARTINHO E OUTRA – CONSTRUÇÃO DE 

MORADIA E MURO DE VEDAÇÃO (DEMOLIÇÃO DE OBRAS DE ALTERAÇÃO E 

AMPLIAÇÃO) – LOTE VINTE E UM NA URBANIZAÇÃO DA CAMPINA:- Na 

sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião ordinária realizada 

no dia dois de Dezembro de dois mil e oito último, em que foi determinada a demolição da 

obra por conta do infractor de uma moradia que possui em Campina, deste município, foi 

presente uma comunicação, sem data e entrada nos serviços municipais no dia treze de Janeiro 

de dois mil e nove a comunicar que irá proceder à demolição da obra com inicio até ao dia 

trinta e um de Janeiro de dois mil e nove.---------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o 

presente processo aos Serviços de Fiscalização para acompanhamento da respectiva 

demolição.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROCº Nº 75/2003, DE LÍGIA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINHO E OUTRO – 

CONSTRUÇÃO DE MORADIA E MURO DE VEDAÇÃO (DEMOLIÇÃO DE OBRAS 

DE ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO) – LOTE VINTE E DOIS NA URBANIZAÇÃO 

DA CAMPINA:- Na sequência da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião 

ordinária realizada no dia dois de Dezembro de dois mil e oito último, em que foi determinada 

a demolição da obra por conta do infractor de uma moradia que possui em Campina, deste 

município, foi presente uma comunicação, sem data e entrada nos serviços municipais no dia 
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treze de Janeiro de dois mil e nove a comunicar que irá proceder à demolição da obra com 

inicio até ao dia trinta e um de Janeiro de dois mil e nove. -------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, remeter o 

presente processo aos Serviços de Fiscalização para acompanhamento da respectiva 

demolição.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

PEDIDO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM 

POÇO DOS FERREIROS DE MARIA DE JESUS GUERREIRO BISPO:- Presente um 

requerimento de Maria de Jesus Guerreiro Bispo, residente em Faro, a solicitar o registo de 

estabelecimento de alojamento local em Poços Ferreiros. --------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 27 de Janeiro de 2009, que a seguir se descreve, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o registo devendo proceder-se à vistoria no prazo 

de 30 (trinta) dias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Face a legislação em vigor o Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março, veio estabelecer 

o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos, resultando assim, a revogação dos decretos que o regulam. ----------------------------  

-------- Determina o artigo 3º ponto nº 1 daquele Regime estabelece que são considerados 

estabelecimentos de alojamento local: ------------------------------------------------------------------  

-------- Moradias (unidade de alojamento local constituída por um edifício autónomo, de 

carácter unifamiliar). --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apartamentos (estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 

constituída por uma fracção autónoma de edifício. ---------------------------------------------------  

-------- Estabelecimento de hospedagem (estabelecimento de alojamento local cujas unidades 

de alojamento são constituídas por quartos). ----------------------------------------------------------  

-------- Que dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de alojamento 

temporário, mediante renumeração, mas não reúnam os requisitos para serem considerados 

empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nestes termos, face à legislação vigente, a edificação na qual qualquer interessado 

pretenda instalar um estabelecimento de alojamento local (qualquer que seja a tipologia 

deste) tem aquela que se encontrar titulada por uma autorização (ou a antiga licença) de 

utilização, emitida por esta Câmara Municipal. Ressalvam-se daquela obrigação, os 

estabelecimentos de alojamento local que se encontram instalados em edificações erigidas 
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antes de 07 de Agosto de 1951.---------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o artº. 3 nº. 2 do Regime Jurídico acima mencionado, os 

estabelecimentos de hospedagem devem (como condição da instalação e funcionamento 

respectivos) cumprir requisitos mínimos, os quais se encontraram fixados na Portaria nº. 

517/2008, de 25 de Junho, a qual já em vigor. Como condição do respectivo funcionamento 

para fins turísticos (quer sejam explorados pelos correspondentes proprietários, quer por 

agências de viagens e turismo), os estabelecimentos de alojamento local, sitos no Concelho 

de Santarém, têm que se encontrar obrigatoriamente registados nesta Câmara Municipal. ----  

-------- O presente requerimento mencionado encontrar-se devidamente instruído, os 

competentes Serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico apõem o carimbo 

correspondente, constituindo então a cópia do requerimento apresentado título válido de 

abertura do estabelecimento de alojamento local ao público. ---------------------------------------  

-------- Nos 60 dias subsequentes à entrada do requerimento, a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de 

alojamento local em causa, de forma a verificar o respectivo cumprimento dos requisitos 

mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de incumprimento, será o interessado 

notificado do cancelamento automático do registo e do dever de proceder à entrega do título 

acima mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De entre os requisitos mínimos de funcionamento a observar pelos estabelecimentos 

de alojamento local, cuja verificação do respectivo cumprimento incumbe a esta Câmara 

Municipal, destacam-se os seguintes: -------------------------------------------------------------------  

-------- Independentemente da respectiva tipologia (moradia, apartamento ou estabelecimento 

de hospedagem), os estabelecimentos de alojamento local devem estar instalados em 

edifícios, interior e exteriormente, bem conservados; devem estar ligados à rede pública de 

abastecimento de água ou dotados de um sistema privativo de abastecimento de água com 

origem devidamente controlada, bem como, ligados à rede pública de esgotos ou dotados de 

fossas sépticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; devem 

encontrar-se dotados de água corrente quente e fria; - As unidades de alojamento dos 

estabelecimentos devem ter uma janela ou sacada com comunicação directa para o exterior 

que assegure as adequadas condições de ventilação e arejamento, bem como, encontrar-se 

dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados; assim como devem dispor de um 

sistema que permita vedar a entrada de luz exterior e de portas equipadas com um sistema de 
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segurança que assegure a privacidade dos utentes; ---------------------------------------------------  

-------- Os estabelecimentos de alojamento local devem dispor, no mínimo, de uma instalação 

sanitária por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro;-----------  

-------- Os estabelecimentos em causa devem reunir condições irrepreensíveis de higiene e 

limpeza, bem como cumprir as regras gerais e regulamentares aplicáveis em matéria de 

segurança contra riscos de incêndio, nomeadamente, as que aqui se enunciam: -----------------  

-------- 1- Os estabelecimentos com capacidade inferior a 50 utentes devem dispor de 

extintores e mantas de incêndios acomodadas em local de fácil acesso e em quantidade 

adequada ao número de quartos; equipamento de primeiros socorros; manual de instruções 

dos electrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, em alternativa, informação 

relativa ao seu funcionamento e manuseamento; bem como, ainda, da indicação do número 

nacional de emergência (112); ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2- Os estabelecimentos com capacidade igual ou superior a 50 utentes, devem, para 

além dos equipamentos acima referidos, deter o sistema de segurança contra riscos de 

incêndio implementado de acordo com o projecto entregue na Câmara Municipal (com o 

pedido de registo) e, ainda, telefone móvel ou fixo com ligação à rede exterior; Toda a 

publicidade e documentação comercial dos estabelecimentos de alojamento local deve 

indicar o respectivo nome, seguido da expressão «alojamento local» ou da abreviatura «AL», 

não podendo, em caso algum, utilizar a qualificação turismo e ou turístico, nem qualquer 

sistema de classificação. Pode, no entanto, o explorador afixar, no exterior do 

estabelecimento de alojamento local, junto ao acesso principal, uma placa identificativa, a 

qual pode ser adquirida na Câmara Municipal, aquando da entrega do requerimento de 

registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3- Os estabelecimentos de alojamento local devem, também, impreterivelmente, dispor 

de livro de reclamações, nos termos e condições estabelecidos, nomeadamente, quanto ao 

respectivo modelo, no Decreto-Lei nº. 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº. 371/2007, de 06 de Novembro. Em caso de reclamação, o original da folha deve ser 

enviado para a entidade que detém a respectiva competência inspectiva e fiscalizatória – 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). ------------------------------------------  

-------- Importa referir que os estabelecimentos de hospedagem licenciados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, converteram-se, automaticamente, em estabelecimentos 

de alojamento local, tendo se procedido ao registo oficioso daqueles estabelecimentos.--------  

REQUERIMENTOS 
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-------- CONCLUSÃO: ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao exposto verifica-se que o pedido encontra-se devidamente instruído, mediante 

preenchimento do respectivo requerimento modelo com os seguintes elementos:-----------------  

-------- a) Fotocópia do documento comprovativo da legitimidade do requerente para efectuar 

o pedido de registo (certidão predial do imóvel;-------------------------------------------------------  

-------- b) Termo de responsabilidade, subscrito por técnico habilitado, atestando, por sua 

honra, que as instalações eléctricas, de gás e os termoacumuladores cumprem todas as 

normas legais e regulamentares aplicáveis; ------------------------------------------------------------  

-------- c) Planta do imóvel a indicar quais as unidades de alojamento a afectar à instalação e 

exploração do estabelecimento de alojamento local; -------------------------------------------------  

-------- d) Fotocópia da caderneta predial urbana;----------------------------------------------------  

-------- Assim deverá o Presidente da Câmara Municipal no prazo de 60 dias apos a 

apresentação do requerimento poderá realizar uma vistoria para a verificação do 

cumprimento dos requisitos necessários supra referidos. --------------------------------------------  

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

PEDIDO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM 

COROTELO DE PANDA PROPERTIES, LIMITED:- Presente um requerimento da firma 

PANDA Properties, Limited, com sede em Gibraltar, legalmente representada pelo Senhor 

Carlos Miguel Brito Sengo da Costa, residente na cidade de Faro, a solicitar o registo de um 

estabelecimento de alojamento local no sítio do Corotelo. -------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 27 de Janeiro de 2009, que a seguir se descreve, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que deverá o requerente apresentar os documentos em 

falta e proceder à solicitação da respectiva vistoria. ---------------------------------------------------  

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

-------- “Face a legislação em vigor o Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março, veio estabelecer 

o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

turísticos, resultando assim, a revogação dos decretos que o regulam. ----------------------------  

-------- Determina o artigo 3º ponto nº 1 daquele Regime estabelece que são considerados 

estabelecimentos de alojamento local: ------------------------------------------------------------------  

-------- Moradias (unidade de alojamento local constituída por um edifício autónomo, de 

carácter unifamiliar). --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apartamentos (estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 
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constituída por uma fracção autónoma de edifício. ---------------------------------------------------  

-------- Estabelecimento de hospedagem (estabelecimento de alojamento local cujas unidades 

de alojamento são constituídas por quartos). ----------------------------------------------------------  

-------- Que dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de alojamento 

temporário, mediante renumeração, mas não reúnam os requisitos para serem considerados 

empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nestes termos, face à legislação vigente, a edificação na qual qualquer interessado 

pretenda instalar um estabelecimento de alojamento local (qualquer que seja a tipologia 

deste) tem aquela que se encontrar titulada por uma autorização (ou a antiga licença) de 

utilização, emitida por esta Câmara Municipal. Ressalvam-se daquela obrigação, os 

estabelecimentos de alojamento local que se encontram instalados em edificações erigidas 

antes de 07 de Agosto de 1951.---------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o artº. 3 nº. 2 do Regime Jurídico acima mencionado, os 

estabelecimentos de hospedagem devem (como condição da instalação e funcionamento 

respectivos) cumprir requisitos mínimos, os quais se encontraram fixados na Portaria nº. 

517/2008, de 25 de Junho, a qual já em vigor. Como condição do respectivo funcionamento 

para fins turísticos (quer sejam explorados pelos correspondentes proprietários, quer por 

agências de viagens e turismo), os estabelecimentos de alojamento local, sitos no Concelho 

de Santarém, têm que se encontrar obrigatoriamente registados nesta Câmara Municipal. ----  

-------- O presente requerimento mencionado encontrar-se devidamente instruído, os 

competentes Serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico apõem o carimbo 

correspondente, constituindo então a cópia do requerimento apresentado título válido de 

abertura do estabelecimento de alojamento local ao público. ---------------------------------------  

-------- Nos 60 dias subsequentes à entrada do requerimento, a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de 

alojamento local em causa, de forma a verificar o respectivo cumprimento dos requisitos 

mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de incumprimento, será o interessado 

notificado do cancelamento automático do registo e do dever de proceder à entrega do título 

acima mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De entre os requisitos mínimos de funcionamento a observar pelos estabelecimentos 

de alojamento local, cuja verificação do respectivo cumprimento incumbe a esta Câmara 

Municipal, destacam-se os seguintes: -------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/02/03  Página 28 

-------- Independentemente da respectiva tipologia (moradia, apartamento ou estabelecimento 

de hospedagem), os estabelecimentos de alojamento local devem estar instalados em 

edifícios, interior e exteriormente, bem conservados; devem estar ligados à rede pública de 

abastecimento de água ou dotados de um sistema privativo de abastecimento de água com 

origem devidamente controlada, bem como, ligados à rede pública de esgotos ou dotados de 

fossas sépticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; devem 

encontrar-se dotados de água corrente quente e fria; - As unidades de alojamento dos 

estabelecimentos devem ter uma janela ou sacada com comunicação directa para o exterior 

que assegure as adequadas condições de ventilação e arejamento, bem como, encontrar-se 

dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados; assim como devem dispor de um 

sistema que permita vedar a entrada de luz exterior e de portas equipadas com um sistema de 

segurança que assegure a privacidade dos utentes; ---------------------------------------------------  

-------- Os estabelecimentos de alojamento local devem dispor, no mínimo, de uma instalação 

sanitária por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro;-----------  

-------- Os estabelecimentos em causa devem reunir condições irrepreensíveis de higiene e 

limpeza, bem como cumprir as regras gerais e regulamentares aplicáveis em matéria de 

segurança contra riscos de incêndio, nomeadamente, as que aqui se enunciam: -----------------  

-------- 1- Os estabelecimentos com capacidade inferior a 50 utentes devem dispor de 

extintores e mantas de incêndios acomodadas em local de fácil acesso e em quantidade 

adequada ao número de quartos; equipamento de primeiros socorros; manual de instruções 

dos electrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, em alternativa, informação 

relativa ao seu funcionamento e manuseamento; bem como, ainda, da indicação do número 

nacional de emergência (112); ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2- Os estabelecimentos com capacidade igual ou superior a 50 utentes, devem, para 

além dos equipamentos acima referidos, deter o sistema de segurança contra riscos de 

incêndio implementado de acordo com o projecto entregue na Câmara Municipal (com o 

pedido de registo) e, ainda, telefone móvel ou fixo com ligação à rede exterior; Toda a 

publicidade e documentação comercial dos estabelecimentos de alojamento local deve 

indicar o respectivo nome, seguido da expressão «alojamento local» ou da abreviatura «AL», 

não podendo, em caso algum, utilizar a qualificação turismo e ou turístico, nem qualquer 

sistema de classificação. Pode, no entanto, o explorador afixar, no exterior do 

estabelecimento de alojamento local, junto ao acesso principal, uma placa identificativa, a 
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qual pode ser adquirida na Câmara Municipal, aquando da entrega do requerimento de 

registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3- Os estabelecimentos de alojamento local devem, também, impreterivelmente, dispor 

de livro de reclamações, nos termos e condições estabelecidos, nomeadamente, quanto ao 

respectivo modelo, no Decreto-Lei nº. 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº. 371/2007, de 06 de Novembro. Em caso de reclamação, o original da folha deve ser 

enviado para a entidade que detém a respectiva competência inspectiva e fiscalizatória – 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). ------------------------------------------  

-------- Importa referir que os estabelecimentos de hospedagem licenciados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, converteram-se, automaticamente, em estabelecimentos 

de alojamento local, tendo se procedido ao registo oficioso daqueles estabelecimentos.--------  

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

-------- Face ao exposto verifica-se que o pedido não se encontra devidamente instruído, 

mediante preenchimento do respectivo requerimento modelo, estando em falta os seguintes 

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

-------- b) Termo de responsabilidade, subscrito por técnico habilitado, atestando, por sua 

honra, de gás e os termoacumuladores cumprem todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim deverá o requerente apresentar o termo de responsabilidade por instalação de 

termoacumulador de acordo com a Portaria nº 1081/91 de 24 de Outubro.-----------------------  

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

PEDIDO DE REGISTO DE ESTABELECIMENTO DE ALOJAMENTO LOCAL EM 

COROTELO DE PANDA PROPERTIES, LIMITED:- Presente um requerimento da firma 

PANDA Properties, Limited, com sede em Gibraltar, legalmente representada pelo Senhor 

Carlos Miguel Brito Sengo da Costa, residente na cidade de Faro, a solicitar o registo de um 

estabelecimento de alojamento local no sítio do Corotelo. -------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação técnica de 27 de Janeiro de 2009, que a seguir se descreve, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, que deverá o requerente apresentar os documentos em 

falta e proceder à solicitação da respectiva vistoria. ---------------------------------------------------  

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

-------- “Face a legislação em vigor o Decreto-Lei nº 39/2008 de 7 de Março, veio estabelecer 

o novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos 

REQUERIMENTOS 
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turísticos, resultando assim, a revogação dos decretos que o regulam. ----------------------------  

-------- Determina o artigo 3º ponto nº 1 daquele Regime estabelece que são considerados 

estabelecimentos de alojamento local: ------------------------------------------------------------------  

-------- Moradias (unidade de alojamento local constituída por um edifício autónomo, de 

carácter unifamiliar). --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apartamentos (estabelecimento de alojamento local cuja unidade de alojamento é 

constituída por uma fracção autónoma de edifício. ---------------------------------------------------  

-------- Estabelecimento de hospedagem (estabelecimento de alojamento local cujas unidades 

de alojamento são constituídas por quartos). ----------------------------------------------------------  

-------- Que dispondo de autorização de utilização, prestem serviços de alojamento 

temporário, mediante renumeração, mas não reúnam os requisitos para serem considerados 

empreendimentos turísticos. ------------------------------------------------------------------------------  

-------- Nestes termos, face à legislação vigente, a edificação na qual qualquer interessado 

pretenda instalar um estabelecimento de alojamento local (qualquer que seja a tipologia 

deste) tem aquela que se encontrar titulada por uma autorização (ou a antiga licença) de 

utilização, emitida por esta Câmara Municipal. Ressalvam-se daquela obrigação, os 

estabelecimentos de alojamento local que se encontram instalados em edificações erigidas 

antes de 07 de Agosto de 1951.---------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o artº. 3 nº. 2 do Regime Jurídico acima mencionado, os 

estabelecimentos de hospedagem devem (como condição da instalação e funcionamento 

respectivos) cumprir requisitos mínimos, os quais se encontraram fixados na Portaria nº. 

517/2008, de 25 de Junho, a qual já em vigor. Como condição do respectivo funcionamento 

para fins turísticos (quer sejam explorados pelos correspondentes proprietários, quer por 

agências de viagens e turismo), os estabelecimentos de alojamento local, sitos no Concelho 

de Santarém, têm que se encontrar obrigatoriamente registados nesta Câmara Municipal. ----  

-------- O presente requerimento mencionado encontrar-se devidamente instruído, os 

competentes Serviços da Divisão de Planeamento Urbanístico apõem o carimbo 

correspondente, constituindo então a cópia do requerimento apresentado título válido de 

abertura do estabelecimento de alojamento local ao público. ---------------------------------------  

-------- Nos 60 dias subsequentes à entrada do requerimento, a Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel poderá proceder à realização de uma vistoria ao estabelecimento de 

alojamento local em causa, de forma a verificar o respectivo cumprimento dos requisitos 
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mínimos a observar por aquele, sendo que, em caso de incumprimento, será o interessado 

notificado do cancelamento automático do registo e do dever de proceder à entrega do título 

acima mencionado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- De entre os requisitos mínimos de funcionamento a observar pelos estabelecimentos 

de alojamento local, cuja verificação do respectivo cumprimento incumbe a esta Câmara 

Municipal, destacam-se os seguintes: -------------------------------------------------------------------  

-------- Independentemente da respectiva tipologia (moradia, apartamento ou estabelecimento 

de hospedagem), os estabelecimentos de alojamento local devem estar instalados em 

edifícios, interior e exteriormente, bem conservados; devem estar ligados à rede pública de 

abastecimento de água ou dotados de um sistema privativo de abastecimento de água com 

origem devidamente controlada, bem como, ligados à rede pública de esgotos ou dotados de 

fossas sépticas dimensionadas para a capacidade máxima do estabelecimento; devem 

encontrar-se dotados de água corrente quente e fria; - As unidades de alojamento dos 

estabelecimentos devem ter uma janela ou sacada com comunicação directa para o exterior 

que assegure as adequadas condições de ventilação e arejamento, bem como, encontrar-se 

dotadas de mobiliário, equipamento e utensílios adequados; assim como devem dispor de um 

sistema que permita vedar a entrada de luz exterior e de portas equipadas com um sistema de 

segurança que assegure a privacidade dos utentes; ---------------------------------------------------  

-------- Os estabelecimentos de alojamento local devem dispor, no mínimo, de uma instalação 

sanitária por cada três quartos, dotada de lavatório, retrete e banheira ou chuveiro;-----------  

-------- Os estabelecimentos em causa devem reunir condições irrepreensíveis de higiene e 

limpeza, bem como cumprir as regras gerais e regulamentares aplicáveis em matéria de 

segurança contra riscos de incêndio, nomeadamente, as que aqui se enunciam: -----------------  

-------- 1 - Os estabelecimentos com capacidade inferior a 50 utentes devem dispor de 

extintores e mantas de incêndios acomodadas em local de fácil acesso e em quantidade 

adequada ao número de quartos; equipamento de primeiros socorros; manual de instruções 

dos electrodomésticos existentes nas unidades de alojamento ou, em alternativa, informação 

relativa ao seu funcionamento e manuseamento; bem como, ainda, da indicação do número 

nacional de emergência (112); ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Os estabelecimentos com capacidade igual ou superior a 50 utentes, devem, para 

além dos equipamentos acima referidos, deter o sistema de segurança contra riscos de 

incêndio implementado de acordo com o projecto entregue na Câmara Municipal (com o 

REQUERIMENTOS 
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pedido de registo) e, ainda, telefone móvel ou fixo com ligação à rede exterior; Toda a 

publicidade e documentação comercial dos estabelecimentos de alojamento local deve 

indicar o respectivo nome, seguido da expressão «alojamento local» ou da abreviatura «AL», 

não podendo, em caso algum, utilizar a qualificação turismo e ou turístico, nem qualquer 

sistema de classificação. Pode, no entanto, o explorador afixar, no exterior do 

estabelecimento de alojamento local, junto ao acesso principal, uma placa identificativa, a 

qual pode ser adquirida na Câmara Municipal, aquando da entrega do requerimento de 

registo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3- Os estabelecimentos de alojamento local devem, também, impreterivelmente, dispor 

de livro de reclamações, nos termos e condições estabelecidos, nomeadamente, quanto ao 

respectivo modelo, no Decreto-Lei nº. 156/2005, de 15 de Setembro, alterado pelo Decreto-

Lei nº. 371/2007, de 06 de Novembro. Em caso de reclamação, o original da folha deve ser 

enviado para a entidade que detém a respectiva competência inspectiva e fiscalizatória – 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE). ------------------------------------------  

-------- Importa referir que os estabelecimentos de hospedagem licenciados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, converteram-se, automaticamente, em estabelecimentos 

de alojamento local, tendo se procedido ao registo oficioso daqueles estabelecimentos.--------  

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

-------- Face ao exposto verifica-se que o pedido não se encontra devidamente instruído, 

mediante preenchimento do respectivo requerimento modelo, estando em falta os seguintes 

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

-------- b) Termo de responsabilidade, subscrito por técnico habilitado, atestando, por sua 

honra, de gás e os termoacumuladores cumprem todas as normas legais e regulamentares 

aplicáveis; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Assim deverá o requerente apresentar o termo de responsabilidade por instalação de 

termoacumulador de acordo com a Portaria nº 1081/91 de 24 de Outubro.-----------------------  

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

LOCALIZAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE ARTIGOS DE ARTE NA VILA 

DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente um requerimento de 19 de Novembro de 2008, em 

que Clifford Leslie Newton, residente em Mesquita, deste município, solicita que lhe seja 

certificado se, quanto à localização, existem ou não inconvenientes na instalação e 

consequente exploração de uma loja de arte e molduras no lote 40 da Urbanização cerro das 
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Árvores.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo a que existe à largos anos um contencioso relativamente à propriedade do 

referido local, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, certificar que vê inconveniente 

em qualquer alteração ao uso a que aquele espaço esteja destinado, uma vez que de acordo 

com o alvará de loteamento número um, barra, oitenta e três aquelas áreas destinam-se à 

instalação de equipamentos. ------------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE LOULÉ – ARQUIVO DE AUTOS 

INSTAURADOS NA ÚLTIMA INSPECÇÃO ORDINÁRIA PELA IGAL:- Presente um 

ofício número vinte e nove, barra, GS, de vinte de Janeiro último, do Tribunal 

Administrativo e Fiscal e Loulé a informar que foram arquivados os autos instaurados com 

base na inspecção ordinária realizada ao município de S. Brás de Alportel pela Inspecção-

Geral da Administração do Território, designada actualmente por Inspecção-Geral da 

Administração Local. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, enviar à Assembleia 

Municipal para conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------  

ANMP – QUOTA ANUAL:- Presente a nota de débito nº 110/2009, de 19 de Janeiro último, 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com sede em Coimbra, respeitante à 

quota anual àquela associação, cujo valor se cifra em € 5.113,00 (cinco mil cento e treze 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o seu pagamento.-----------  

AMAL – CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA SUPLEMENTAR:- Presente o ofício nº 

SAI/AMAL/32/2009, de 20 de Janeiro findo, remetido pela Comunidade Intermunicipal do 

Algarve a fixar o valor da contribuição financeira do município para a AMAL. -----------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, concordar com os valores apresentados e 

remeter cópia do ofício à Secção da Contabilidade para efeitos de pagamento. -------------------  

PROTOCOLO COM MANTICYCLE MIX, AUDIOVISUAIS, LIMITADA – TAÇA DE 

PORTUGAL EM DOWNILL:- O Vice-Presidente apresentou o protocolo sobre o assunto 

mencionado em epígrafe e que abaixo se transcreve: -------------------------------------------------  

-------- De uma parte, Agostinho Manuel da Silva Carvalho, em representação da empresa 

Montycirclemix, Audiovisuais Lda., com sede na Rua Drº Fortunato Vieira das Neves Bloco 1 

Cave 2, Tabua e com o numero de contribuinte 504971662, designado neste protocolo como 

“ORGANIZADOR NACIONAL”. ----------------------------------------------------------------------  

-------- E da outra parte, António Paulo Jacinto Eusébio, em representação da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, com sede na Rua Gago Coutinho, nº 1 -8150-151 São 

Brás de Alportel, designado neste protocolo como “ ORGANIZADOR LOCAL“. --------------  

-------- Ambas as partes assumem o compromisso da organização da 1ª prova da Taça de 

Portugal de BTT na vertente de Downhill, de mutuo acordo com os pontos seguintes: ----------  

-------- 1. Ambas as partes estão de acordo com a realização da prova nos dias 14 e 15 de 

DELIBERAÇÕES 
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Fevereiro de 2009, em São Brás de Alportel, com a categoria UCI.--------------------------------  

-------- 2. O “ ORGANIZADOR NACIONAL “ compromete-se ao seguinte:---------------------  

-------- 2.1. Ao pagamento dos prémios monetários e respectivos troféus. -------------------------  

-------- 2.2. Pessoal necessário para as inscrições.----------------------------------------------------  

-------- 2.3. Pessoal necessário para o desenho e marcação do percurso. -------------------------  

-------- 2.4. Pessoal necessário para a montagem de todas as estruturas. -------------------------  

-------- 2.5. Toda a fita necessária, bem como os acessórios necessários para a marcação do 

percurso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.6. Colocação das grades na zona de Paddock e na zona de Meta. -----------------------  

-------- 2.7. Informação na Internet. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 2.8. Fornecimento e colocação das seguintes estruturas:------------------------------------  

-------- Faixas de publicidade;----------------------------------------------------------------------------  

-------- Bandeiras; ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Arco de Meta; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Aparelhagem sonora; -----------------------------------------------------------------------------  

-------- Tendas;----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Pódio; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.9. Serviço de Cronometragem. ----------------------------------------------------------------  

-------- 2.10. Pagamento dos direitos da prova á UCI.------------------------------------------------  

-------- 2.11. Placas e dorsais. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.12. Publicidade e informação na Internet e Revistas mais importantes do sector.-----  

-------- 2.13. Desenho e criação do Cartaz da Prova. -------------------------------------------------  

-------- 2.14. Placas de indicação ao local da prova. -------------------------------------------------  

-------- 2.15. Boletins de inscrição da prova. -----------------------------------------------------------  

-------- 2.16. Inscrição da Prova na Federação Portuguesa de Ciclismo.--------------------------  

-------- 2.17. Pessoal necessário para controlar acessos e zonas de estacionamento. ------------  

-------- 2.18. Pessoal necessário para o controle de circuito. ----------------------------------------  

-------- 2.19. Produção e Realização de programa de Televisão para incluir nas tardes 

desportivas da RTP2. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.20. Rádios. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2.21. Seguros. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3. O “ORGANIZADOR LOCAL” compromete-se ao seguinte:----------------------------  
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-------- 3.1. Obter a autorização, quando necessária dos proprietários dos terrenos onde se 

desenrola a prova. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3.2. Comunicação e pedido de presença dos Bombeiros e Policia se necessários.-------  

-------- 3.3. Serviço de transporte para os atletas entre a chegada e a partida com os 

seguintes horários(8 Carrinhas): ------------------------------------------------------------------------  

-------- Sexta-feira - das 14.30 horas até as 18.00 horas(só transporte de pessoas). -------------  

-------- Sábado – das 9 horas até as 13 e das 14 até ás 18 horas. -----------------------------------  

-------- Domingo – das 9 horas até ao final das provas. ----------------------------------------------  

-------- 3.4. Autorização do espaço para montar a zona de chegada e das Boxes. ----------------  

-------- 3.5. É necessário 2 ponto de corrente eléctrica. ----------------------------------------------  

-------- 3.6. São necessárias grades. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 3.7. Retro escavador se for necessário. --------------------------------------------------------  

-------- 3.8. Lixo (caixotes e recolha). -------------------------------------------------------------------  

-------- PROTOCOLO FINANCEIRO --------------------------------------------------- 
------ Tendo por objectivos a simplificação do trabalho do Organizador Local e a máxima 

qualidade dos eventos, a MULTIMIX avançará com as estruturas e equipamentos descritas 

no ponto 2. RESPONSABILIDADES do ORGANIZADOR NACIONAL. Terá ainda a seu 

cargo as tarefas e responsabilidades explanadas no mesmo ponto.---------------------------------  

-------- Neste sentido e numa perspectiva de ajustamento dos custos ás responsabilidades de 

cada uma das partes, o ORGANIZADOR LOCAL deverá entregar ao ORGANIZADOR 

NACIONAL o montante de 9.000.00 (Nove mil  Euros) acrescido de IVA à taxa de 20%, 

para que se concretize a adjudicação do evento à entidade local. Forma de pagamento 30% 

na sexta-feira antes do evento se realizar, 70% 30 dias após a realização da prova. ------------  

-------- Para que assim conste e de mutuo acordo, ambas as partes assinam o presente 

protocolo.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

uma cópia deste documento à Secção de Contabilidade para efeitos de pagamento.--------------  

PROTOCOLO COM DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE E 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS DO ALGARVE – FORMAÇÃO PARA 

PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO:- Presente o ofício nº 13177/GD/09, de 21 

de Janeiro último, enviado pela Direcção Regional de Educação do Algarve a remeter um 
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protocolo de colaboração financeira para levar a efeito uma formação generalizada dos 

Pais/Encarregados de Educação na Região do Algarve. ----------------------------------------------  

---------------------------------- Protocolo de Colaboração--------------------------------------------  

-------- Considerando que a Educação é uma tarefa de todos, do Estado, da Escola, dos 

Professores, dos Pais e da comunidade civil em geral, e que tem por missão promover e 

alicerçar os princípios da cidadania de pleno direito, onde o sucesso educativo das nossas 

crianças e jovens seja uma efectiva realidade.---------------------------------------------------------  

-------- Considerando que os pais são primeiros e principais responsáveis pela educação dos 

filhos e que o seu envolvimento na escola é uma forma de investir na qualidade da educação, 

no sucesso educativo, na plena integração de todos os alunos, numa sociedade mais 

articulada e solidária. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que uma escola como comunidade educativa deverá partilhar com os 

membros dessa comunidade a responsabilidade de educar e, assim, contribuir para um bom 

relacionamento com as famílias e o meio envolvente.-------------------------------------------------  

-------- Considerando, por fim, que as Autarquias, enquanto órgãos de administração do 

poder local têm um papel determinante na garantia da criação das melhores condições 

materiais e humanas para o pleno desenvolvimento da Escola e, em particular, em assegurar 

que as gerações do presente e do futuro sejam cidadãos com melhor formação e educação, 

representando os mesmos, recursos valiosos para um desenvolvimento sustentado. -------------  

-------- Estabelece-se, assim, neste quadro, o presente Protocolo de colaboração entre as 

entidades a seguir designadas: ---------------------------------------------------------------------------  

-------- Direcção Regional de Educação do Algarve (Drealg), representada pelo seu Director, 

Dr. Luís Correia; -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Federação Regional das Associações de Pais do Algarve (Frapal), representada pela 

Dra Ana Vidigal e Autarquia de S. Brás de Alportel, representada pelo Presidente ou por 

quem tenha competências delegadas para o efeito. ---------------------------------------------------  

Artigo 1º 

-------- O presente protocolo tem como finalidade dinamizar uma relação de proximidade e 

de colaboração entre as Escolas da Região do Algarve de todos os níveis de ensino, os Pais e 

os seus órgãos representativos e as autarquias locais, sob o alto patrocínio da Direcção 

Regional de Educação do Algarve, tendo em vista o desenvolvimento de acções conjuntas, 

favoráveis à promoção do sucesso educativo dos alunos desta região e de uma melhor e mais 
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eficaz Escola e Educação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 2º 

-------- As Acções conjuntas a desenvolver, no âmbito do respectivo protocolo, tomarão a 

forma de Seminários temáticos e Acções de Formação. As acções de formação desenvolver-

se-ão segundo dois perfis, formação enquadradora referenciada a pais e encarregados de 

educação com assento em estruturas ou órgãos consultivos das escolas, nomeadamente, 

representantes de pais nos Conselhos Gerais Transitórios, representantes de pais nos 

Conselhos Pedagógicos, dirigentes de associações de pais, representantes de pais nos 

Conselhos Municipais de Educação, nas Comissões Municipais de Segurança e nas 

Comissões de Protecção de Crianças e Jovens. O segundo perfil das acções de formação a 

desenvolver, destina-se a pais em geral e insere-se no âmbito da formação parental. -----------  

-------- A formação acontecerá em todos os concelhos do Algarve, com calendário e horário a 

definir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 3º 

-------- A Direcção Regional de Educação do Algarve compromete-se a colaborar com a 

Frapal no sentido de agilizar os processos de planeamento, organização e realização dos 

seminários e acções de formação, bem como, na cedência dos espaços/ escolas, assim como, 

dos equipamentos e/ou materiais inerentes. ------------------------------------------------------------  

Artigo 4º 

-------- A Federação das Associações de Pais do Algarve (Frapal) compromete-se a, 

articuladamente com a Drealg, proceder ao planeamento, divulgação e contactos, 

organização e realização das acções de formação em todos os Concelhos do Algarve. ---------  

Artigo 5º 

-------- A Autarquia de S. Brás de Alportel, subscritora deste Protocolo, compromete-se a 

assumir o encargo financeiro anual de 500 euros (quinhentos euros) resultante dos custos 

das acções de formação a realizar para pais e encarregados de educação dos alunos das 

escolas de abrangência do seus território geográfico. O referido encargo será liquidado em 

duas partes de igual valor, em Março e Setembro de cada ano civil. A verba correspondente 

será depositada à ordem de Federação Regional das Associações de Pais do Algarve 

(FRAPAL), com o nº de conta 0045 7012 4000 0313 22851 da Caixa de Crédito Agrícola de 

Albufeira e o NIPC 502 931 558. ------------------------------------------------------------------------  

Artigo 6º 
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-------- O presente protocolo tem o seu início na data da sua assinatura, vigorando no ano 

civil de 2009 e alargando-se aos dois anos civis seguintes, 2010 e 2011, desde que não seja 

denunciado por qualquer um dos outorgantes, mediante comunicação escrita a enviar com a 

antecedência mínima de noventa (90) dias, antes do fim do prazo da sua vigência.--------------  

Artigo 7º 

-------- Com o intuito de manter a boa funcionalidade do presente protocolo devem as partes 

nomear os respectivos interlocutores, bem como a forma de se relacionarem, para garantir o 

objectivo enunciado.”--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, acima transcrito, 

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

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, fornecer uma cópia deste documento à Secção 

de Contabilidade para efeito de pagamento. ------------------------------------------------------------  

PROTOCOLO PARA A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM CATÁLOGO 

COLECTIVO ON-LINE E UM PORTAL DE REDE DE BIBLIOTECAS:- O Senhor 

Presidente apresentou a seguinte informação: ----------------------------------------------------------  

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

-------- “No seguimento do trabalho da constituição da rede de bibliotecas escolares do 

município, da qual a biblioteca municipal tem sido a organizadora e dinamizadora, e no 

cumprimento dos objectivos educacionais e promocionais do livro e da leitura a todos as 

faixas etárias, a Câmara Municipal e os parceiros institucionais da rede resolveram 

estabelecer um protocolo conjunto de partilha de responsabilidades para a criação e 

desenvolvimento de um catálogo colectivo on-line e um portal de rede de bibliotecas para o 

concelho de S. Brás de Alportel, o qual se apresenta em anexo para aprovação e assinatura.”  

-------- Em seguida o Senhor Presidente passou a ler, em voz alta, o seguinte protocolo:--------  

-------- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DE UM CATÁLOGO COLECTIVO ON-LINE E DE UM PORTAL DA REDE DE 

BIBLIOTECAS DO CONCELHO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL -----------------------------  

PREÂMBULO 

-------- A Câmara de São Brás de Alportel sempre definiu a Educação como uma área 

prioritária e permanente para desenvolver acções e projectos. -------------------------------------  

-------- Neste âmbito, fomentou a criação de uma Rede de Bibliotecas no Concelho, 

consciente do seu papel estruturante na estratégia de desenvolvimento local, através do seu 
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impacto na qualificação do ensino, na melhoria de competências ao longo da vida e na 

promoção cultural dos seus munícipes. -----------------------------------------------------------------  

-------- Em conformidade com o protocolo estabelecido com a Rede de Bibliotecas Escolares 

do Ministério da Educação, a Câmara Municipal de São Brás de Alportel apoia o princípio 

de as bibliotecas actuarem como uma porta de acesso ao mundo da informação, tornando-a 

acessível a todos, sem exclusão, contribuindo dessa forma para uma maior igualdade de 

oportunidades, pelo que incentivou a RBSBA a criar um catálogo colectivo e a divulgá-lo on-

line através de um portal. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- O presente protocolo visa definir a partilha de responsabilidades na criação e 

desenvolvimento do catálogo colectivo on-line entre as instituições que tutelam as bibliotecas 

cooperantes da rede.---------------------------------------------------------------------------------------  

CATÁLOGO COLECTIVO 

Princípios Gerais 

-------- Proximidade espacial e cultural. ----------------------------------------------------------------  

-------- Livre acesso a todos os suportes documentais.------------------------------------------------  

-------- Garantia de compatibilidade entre os sistemas. ----------------------------------------------  

-------- Respeito pela propriedade e controlo dos catálogos por cada biblioteca. ----------------  

-------- Dignidade profissional e reciprocidade das parcerias. --------------------------------------  

Objectivos 

-------- Disponibilização permanente, rápida e de fácil acesso da informação. -------------------  

-------- Aplicação de uma metodologia de fusão de registos bibliográficos. -----------------------  

-------- Manutenção simultânea do acesso individualizado a cada base bibliográfica. ----------  

-------- Alojamento num servidor Web, com IP dedicado. --------------------------------------------  

-------- Uniformização do software, das normas e das regras para a administração, gestão 

documental e gestão de leitores. -------------------------------------------------------------------------  

-------- Criação de um endereço electrónico para aceder directamente ao portal da rede.------  

-------- Produção de conteúdos educativos e culturais que visam a promoção da leitura, o 

desenvolvimento de competências literácicas, a formação de leitores e públicos culturais e 

promovam o desenvolvimento local.---------------------------------------------------------------------  

Software Adoptado 

-------- BiblioOpac- Interface Web e os respectivos módulos de conversão dos      registos 

bibliográficos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Software Joomla para gerir conteúdos direccionado ao Portal da rede. ------------------  

Partilha de Responsabilidades 

Município de São Brás de Alportel 

-------- Aquisição do software necessário à manutenção do catálogo on-line e à manutenção e 

actualização dos catálogos das bibliotecas escolares e da biblioteca municipal.-----------------  

-------- Disponibilização de uma linha dedicada e IP exclusivo (colocado nas instalações da 

Escola Secundária).----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Registo do endereço do portal da Rede de Bibliotecas do Concelho de São Brás de 

Alportel. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apoio ao desenvolvimento dos serviços do SABE da Biblioteca Municipal. --------------  

-------- Orientação técnica especializada, qualificação dos catálogos e dos conteúdos do 

portal da rede. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Escola Secundária José Belchior Viegas 

-------- Aquisição e disponibilização de um servidor WEB para alojamento do portal da rede 

e do catálogo on-line.--------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Qualificação do catálogo e produção de conteúdos para o portal da rede.---------------  

-------- Atribuição de uma bolsa de horas a um dos professores de informática para 

construção, gestão e orientação técnica do portal da rede. ------------------------------------------  

Agrupamento Vertical de Escolas de São Brás de Alportel 
Escola Sede EB 2/3 Poeta Bernardo Passos 

-------- Qualificação do catálogo e produção de conteúdos para o portal da rede.---------------  

-------- Atribuição de uma bolsa de horas a um dos professores para gestão de conteúdos do 

portal da rede. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Escolas do 1º Ciclo e Jardins-de-infância 

-------- Produção de conteúdos para o portal da rede pelas bibliotecas escolares.---------------  

Centro de Documentação/Informação da Associação IN-Loco 

-------- Qualificação do catálogo e produção de conteúdos para o portal da rede.---------------  

Museu Etnográfico do Trajo Algarvio 

-------- Produção de conteúdos para o portal da rede.------------------------------------------------  

-------- Reconversão da base bibliográfica para futura integração. --------------------------------  

Centro Infantil António Calçada / Santa Casa da Misericórdia de S. Brás de Alportel 

-------- Produção de conteúdos para o portal da rede.------------------------------------------------  
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-------- Reconversão da base bibliográfica para futura integração.” -------------------------------  

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

-------- 1º - Aprovar os termos do presente protocolo; ------------------------------------------------  

-------- 2º - Dar poderes ao Senhor Presidente para o assinar.----------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO CULTURAL SAMBRASENSE – NOVOS CORPOS GERENTES:- 

Presente a comunicação nº 77/08, de 4 de Dezembro de 2008, da Associação Cultural 

Sambrasense, a informar sobre a constituição dos novos corpos gerente. -------------------------  

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

GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DO PERAL – REINICIO DE FUNÇÕES E 

NOVOS CORPOS GERENTES:- Presente a comunicação de 4 de Dezembro de 2008, do 

Grupo Cultural e Desportivo do Peral a informar da reactivação do referido grupo e a dar 

conhecimento dos elementos que constituem os corpos gerentes. -----------------------------------  

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente a comunicação dos Bombeiros 

Voluntários de S. Brás de Alportel, a solicitar um subsídio para aquisição de equipamentos.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de dez 

mil euros, por esta se inserir no âmbito das acções previstas na alínea b) do número quatro da 

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

republicada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de Janeiro. --------  

-------- Neste momento, saíram da sala de reuniões os Senhores Vereador e Vice-Presidente, 

Dr. Joaquim Gago Mendoza e Vítor Manuel Martins Guerreiro, por fazerem parte dos órgãos 

sociais daquela associação. -------------------------------------------------------------------------------  

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

carta da Associação Rota da Cortiça, com sede na Vila de S. Brás de Alportel, a solicitar 

apoio financeiro para assegurar o funcionamento da Associação e encargos com a equipa 

técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir a verba no valor de 10.000 € (dez mil 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Neste momento voltaram a entrar na sala de reuniões os Vereadores, Dr. Joaquim 

Gago Mendoza e Vice-Presidente Senhor Vítor Manuel Martins Guerreiro, a fim de poderem 

participar nos restantes assuntos agendados para esta reunião. --------------------------------------  
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PROJECTO PROVERE – ALGARVE SUSTENTÁVEL – PROPOSTA DE 

CONTRATO DE CONSÓRCIO:- O Senhor Presidente leu, em voz alta a seguinte 

informação e de seguida o protocolo, que abaixo se descrevem: ------------------------------------  

-------- Informação 

-------- É ACORDADO E REDUZIDO A ESCRITO O PRESENTE CONTRATO DE 

CONSÓRCIO, QUE AS PARTES OUTORGANTES SE OBRIGAM MÚTUA E 

RECIPROCAMENTE A CUMPRIR E QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTES 

CLÁUSULAS: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Título I 

Constituição, Denominação, Domicilio, Objecto, Natureza e Vigência 

Cláusula 1ª 

Noção de Consórcio 

-------- Consórcio é o compromisso pelo qual duas ou mais pessoas, singulares ou colectivas, 

que exercem uma actividade económica, se obrigam entre si a, de uma forma concertada, 

realizar certa actividade ou contribuição, tendo por objectivo facilitar e desenvolver a 

actividade económica dos seus membros através da reunião de recursos, das actividades e 

capacidades de cada um, no sentido da obtenção de melhores resultados que os obtidos 

isoladamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 2ª 

Constituição e Denominação do Consórcio 

-------- 1 – Entre as partes ora outorgantes é constituído o presente Consórcio que adopta a 

seguinte denominação: “PROVERE Algarve Sustentável”.-----------------------------------------  

-------- 2 – As partes ora outorgantes são adiante designadas por membros do Consórcio ou 

por consorciadas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Qualquer eventual alteração na composição do Consórcio, seja relativa à entrada 

ou saída de membros, deverá ser previamente proposta aos membros do Consórcio, que 

decidirão, face aos motivos e documentação apresentados, da sua autorização ou rejeição;---  

Cláusula 3ª 

Domicílio 

-------- A sede do Consórcio situa-se nas instalações a definir pela Comissão de Gestão. ------  

Cláusula 4ª 

Objecto do Consórcio e do presente contrato 
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-------- 1 – O presente Consórcio tem por objecto, nos termos do número 2, alínea b) do 

artigo 2 do Decreto-Lei nº231/81, de 28 de Julho, congregar os interesses e meios e 

concertar as actividades e capacidades complementares das consorciadas, com vista à 

execução do Projecto PROVERE Algarve Sustentável, de acordo com a Estratégia e Plano 

de Acção, aprovados no âmbito das Estratégias de Eficiência Colectiva PROVERE, são 

Anexas a este Contrato e dele fazem parte integrante.------------------------------------------------  

-------- 2 – O presente contrato tem por objecto, para além da própria constituição do 

Consórcio, a definição das atribuições, responsabilidades, direitos e deveres das 

consorciadas com vista à execução do referido projecto. --------------------------------------------  

Cláusula 5ª 

Natureza 

-------- 1 – O Consórcio ora celebrado revestirá a forma de Consórcio externo, nos termos do 

artigo 5, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho. -------------------------------------------  

-------- 2 – Com a celebração de presente contrato não pretendem as partes constituir uma 

sociedade ou qualquer outra entidade dotada de personalidade jurídica, não havendo entre 

elas qualquer “affectio societatis” ou a constituição de qualquer fundo comum. ----------------  

Cláusula 6ª 

Entrada em vigor e vigência 

-------- 1 – O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura pelas partes e 

termina em 31 de Dezembro de 2012 ou com o encerramento financeiro do PROVERE 

Algarve Sustentável, se este ocorrer mais tarde, podendo a vigência do mesmo ser 

prorrogada por acordo escrito de todos os membros. ------------------------------------------------  

-------- 2 - Em caso da EEC não ser formalmente reconhecida, o presente contrato fica sem 

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

Titulo II. 

Estrutura do Consórcio 

Cláusula 7ª 

Assembleia dos consorciados 

-------- 1 – É instituída uma Assembleia de Consorciados, constituída por todos os 

consorciados, que será o órgão máximo da estrutura do Consórcio, com as funções de 

fiscalização e orientação. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – À Assembleia de Consorciados compete: --------------------------------------------------  
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-------- a) Aprovar o Plano de Acção para cada ano; -------------------------------------------------  

-------- b) Aprovar o Relatório de Actividade e Contas; ----------------------------------------------  

-------- c) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido pelos seus membros -  

-------- 3 – As deliberações da Assembleia de Consorciados são tomadas pela maioria dos 

membros presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 – Assembleia de Consorciados reunirá quando convocado pela Comissão de Gestão, 

ou por solicitação de 10% dos Consorciados. ---------------------------------------------------------  

-------- 5 – A convocatória dos consorciados para as reuniões da Assembleia de 

Consorciados será realizada preferencialmente através de correio electrónico, com uma 

antecedência mínima de 5 dias úteis, ou, quando tal se revele inviável, por carta registada 

com aviso de recepção. Da convocatória constará o dia, a hora e o local da reunião, bem 

como a respectiva ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------  

-------- 6 – As deliberações da Assembleia de Consorciados serão sempre registadas em acta, 

assinada por todos os presentes. -------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 8ª 

Comissão de Gestão 

-------- 1 – É instituída uma Comissão de Gestão, constituída por sete elementos, que será o 

órgão de gestão da estrutura do Consórcio.------------------------------------------------------------  

-------- 2 – A Comissão de Gestão é composta por dois representantes das Câmaras 

Municipais, nomeados anualmente em rotatividade, um representante da Universidade do 

Algarve, um representante das Associações empresariais NERA, CEAL, ANJE e APCER, 

nomeado anualmente em rotatividade, um representante da Região de Turismo do Algarve, 

nomeado anualmente em rotatividade, um representante da Associação In Loco e um 

representante da Associação Almargem, que assume as funções de líder do Consórcio. -------  

-------- 3 – À Comissão de Gestão compete: ------------------------------------------------------------  

-------- a) Estabelecer e controlar o plano detalhado dos trabalhos, e definir a repartição 

concreta de tarefas pelos membros do Consórcio, respeitando o Plano de Acção do Projecto;  

-------- b) Orientar e fiscalizar a actuação da Direcção Executiva do Consórcio;----------------  

-------- c) Decidir os diferendos entre as consorciadas; ----------------------------------------------  

-------- d) Convocar a Assembleia de Consorciados;--------------------------------------------------  

-------- e) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja submetido por um dos seus 

membros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- 4 – As deliberações da Comissão de Gestão serão tomadas por maioria. ----------------  

-------- 5 – A Comissão de Gestão reunirá a solicitação de qualquer dos seus membros. -------  

-------- 6 – As deliberações da Comissão de Gestão serão sempre registadas em acta, 

assinada por todos os presentes; -------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 – Para efeitos de acompanhamento e monitorização do Plano de Acção e da 

Estratégia, a Comissão de Gestão será apoiada por dois órgão consultivos, designadamente 

uma Comissão Consultiva e uma Comissão de Monitorização e Conhecimento, que apoiarão 

os processos de tomada de decisão. ---------------------------------------------------------------------  

-------- 8 – A Comissão Consultiva é constituída por representantes dos municípios, dos 

organismos da administração central desconcentrada, de outras entidades públicas e 

privadas relevantes para a concretização da estratégia e plano de acção; ------------------------  

-------- 9 – A Comissão de Monitorização e Conhecimento é constituída por representantes do 

Ensino Universitário do Algarve e outros organismos ou personalidades de relevo para o 

conhecimento e ciência. -----------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 9ª 

Direcção Executiva do Consórcio 

-------- 1 – A Direcção Executiva do Consórcio é assegurada pelas Associação In Loco e 

Associação Almargem, representadas para este fim respectivamente por Artur Filipe 

Gregório e por João Silvestre Ministro. ----------------------------------------------------------------  

-------- 2 – Internamente, cabe à Direcção Executiva do Consórcio organizar a cooperação e 

coordenação técnica entre as partes na realização do objecto do Consórcio, bem como a 

promoção das medidas necessárias à execução do contrato. ----------------------------------------  

-------- 3 – Externamente, cabe à Direcção Executiva do Consórcio representar os interesses 

das consorciadas no âmbito do objecto do Consórcio, sendo-lhes conferidos pelas partes os 

seguintes poderes:------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Representar as posições e defender os interesses do Consórcio em todos os 

contactos mantidos com terceiras entidades, apresentando as posições definidas pela 

Comissão de Gestão, podendo fazer-se acompanhar de representante(s) dos outros membros 

do Consórcio em reuniões decorrentes desses contactos; --------------------------------------------  

-------- b) Executar as deliberações do Comissão de Gestão; ----------------------------------------  

-------- c) Assegurar a coerência das actividades e os trabalhos das consorciadas no âmbito 

da execução do objecto de contrato;---------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2009/02/03  Página 48 

-------- d) Receber e enviar todas as informações ou comunicações de terceiros às outras 

consorciadas, bem como as destas àqueles e informar do resultado dos contactos mantidos 

com terceiros e de todas as comunicações recebidas destes; ----------------------------------------  

-------- e) Zelar pelo cumprimento do Contrato de Consórcio e dos contratos que venham a 

ser celebrados com terceiros, nomeadamente contratos para atribuição de quaisquer 

incentivos financeiros no âmbito do objecto do Consórcio; ------------------------------------------  

-------- f) Zelar pelo cumprimento das obrigações financeiras inerentes à celebração de 

contratos;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- g) Convocar o Comissão de Gestão;------------------------------------------------------------  

-------- h) Seleccionar os colaboradores e as prestações de serviços necessárias à realização 

dos objectivos definidos pela Comissão de Gestão. ---------------------------------------------------  

-------- i) Ao nível da Direcção Executiva do Consórcio, as decisões serão tomadas por 

unanimidade, sendo desempatadas pela comissão de gestão.----------------------------------------  

-------- 3 – Cabe à Direcção Executiva garantir a máxima articulação com a animação do 

programa PRODER, evitando a duplicação de esforços e recursos, orientando a sua 

capacidade técnica para os objectivos que não estão cobertos por este programa. --------------  

-------- 4 – Os membros do Consórcio concederão à Direcção Executiva do Consórcio os 

poderes que, em cada caso, se mostrem necessários ao exercício das suas funções, mediante 

instrumento legal apropriado. ----------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 10ª 

Relações entre as consorciadas e a Direcção Executiva do Consórcio 

-------- As consorciadas obrigam-se a prestar à Direcção Executiva do Consórcio o seguinte:  

-------- a) Todas as informações necessárias à resolução de questões técnicas ou consorciais;  

-------- b) Todas as informações necessárias ao acompanhamento e supervisão das 

actividades; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Informar sobre a progressão dos projectos de que são promotoras;--------------------  

-------- d) Informar sobre qualquer alteração ou ocorrência que ponha em causa os 

pressupostos com base nos quais o presente contrato foi celebrado, comprometendo a 

realização do seu objecto.---------------------------------------------------------------------------------  

Titulo III 

Obrigações, Relações das Consorciadas e Propriedade 

Cláusula 11ª 
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Obrigações 

-------- 1 – Cada consorciado assume as obrigações e responsabilidades decorrentes da 

realização dos objectivos e estratégia e no plano de acção anexos ao presente contrato de 

Consórcio.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Cada consorciada obriga-se a desempenhar as funções e a realizar os trabalhos 

que lhe cabem no âmbito do projecto de gestão e coordenação do consórcio, bem como 

noutros projectos assumidos pelo consórcio, nos termos do contrato que o Consórcio venha a 

celebrar com terceiros. ------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 12ª 

Deveres dos membros do Consórcio 

-------- 1 – Durante a vigência do presente contrato, além das obrigações enumeradas no 

artigo 8º do Decreto-Lei n.º231/81, constituem ainda obrigações gerais dos membros do 

Consórcio:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Manter sigilo quer as negociações entre si, quer as negociações que tiverem com 

terceiros, com vista à prossecução do objecto do presente contrato; -------------------------------  

-------- b) Prestar assistência técnica e procurar sempre conciliar equitativamente os seus 

interesses particulares num espírito de amigável e mutua compreensão, em tudo o que diga 

respeito à prossecução do objecto do presente contrato; ---------------------------------------------  

-------- c) Executar, na parte que lhe tiver sido atribuída, a estratégia e o plano de acção 

descrito no Anexo; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Respeitar toda a legislação bem como regulamentos aplicáveis.------------------------  

-------- 2 – Toda e qualquer informação (escrita, falada ou sob formato magnético ou 

eléctrico) trocada entre os membros do Consórcio relativamente ao projecto tem a natureza 

de informação confidencial. Nenhuma informação de tal cariz pode ser transmitida para o 

exterior do Consórcio, sem a prévia autorização de todas as partes consorciadas. --------------  

-------- 3 – O presente contrato é celebrado intuitu personae, sendo os direitos e obrigações 

que dele decorram para as consorciadas intransmissíveis, sem prejuízo da responsabilidade 

respectiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 13ª 

Propriedade 
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-------- 1 – A propriedade dos novos produtos, processos ou sistemas que venham a resultar 

dos trabalhos realizados no âmbito do Consórcio, será definida por acordo entre as 

consorciadas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula 14ª 

Incumprimento 

-------- 1 – No caso de uma das consorciadas não cumprir as obrigações definidas no 

presente contrato, poderá ser excluída do Consórcio, mediante proposta da Comissão de 

Gestão, ratificada por maioria em Assembleia de Consorciados;-----------------------------------  

Titulo IV 

Receitas e Despesas do Consorcio 

Cláusula 15ª 

Proveitos e Custos 

-------- 1 – São considerados proveitos dos Consorciados quaisquer recursos obtidos no 

quadro de financiamento no âmbito do objecto do presente contrato.------------------------------  

-------- 2 – Para o projecto de gestão e coordenação do Consórcio, assumido pelo Líder do 

Consórcio em representação da Comissão de Gestão, será mantido pela Direcção Executiva 

um processo de controlo de gestão actualizado que permita a todo o momento verificar a 

utilização de todos os incentivos e recursos financeiros relacionados com o objecto do 

presente contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 – A Comissão de Gestão do Consórcio assume o co-financiamento dos seus 

projectos transversais e do seu funcionamento. Esse valor será suportado pelas contribuições 

dos consorciados privados de acordo com os escalões de montante de investimento integrado 

no Plano de Acção, após a aprovação pelo instrumento de financiamento específico dos 

projectos individuais ou aquando do início do investimento: ----------------------------------------  

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

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

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

Montante do Investimento Integrado no Plano de Acção Valor Anual a pagar 

De 5.000 € a 24.999 € 50 € 

De 25.000 € a 49.999 € 100 € 

De 50.000 € a 99.999 € 150 € 

De 100.000 € a 199.999 € 200 € 
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De 200.000 € a 999.999 € 250 € 

Mais de 1.000.000 € 300 € 

-------- 4 – A comparticipação financeira das Autarquias será definida pela Comissão de 

Gestão, após a constituição do Consórcio. -------------------------------------------------------------  

Titulo V 

Legislação aplicável 

Cláusula 16ª 

Legislação aplicável 

-------- Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente contrato, observar-se-

á o disposto na legislação aplicável, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de 

Julho, ao abrigo do qual é celebrado o presente contrato. -------------------------------------------  

Cláusula 17ª 

Documentos Contratuais 

-------- 1 - A Estratégia de Eficiência Colectiva PROVERE Algarve Sustentável e o seu Plano 

de Acção, ratificado por todos os consociados, fazem parte integrante do presente contrato 

de Consórcio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 – Todos os elementos de caracterização do promotor e do projecto, bem como a 

definição de objectivos e meios a mobilizar, tal como descrito nas fichas técnicas anexas a 

este contrato são verdadeiros e, ao assinar o compromisso de adesão ao consórcio, que faz 

parte integrante deste contrato, o consorciado assume sob compromisso de honra a 

veracidade da informação que nela consta.”-----------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar e aprovar o contrato de 

consórcio integrado na candidatura PROVERE. -------------------------------------------------------  

RAMAIS DE ESGOTOS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais 

de esgotos efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes em, Campina, S. 

Romão, Mealhas e Vila, num total de mil, quinhentos e quarenta e nove euros e cinquenta e 

três cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Março e Abril próximos futuros.---------------------------  

-------- RAMAIS DE ÁGUA EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Da 

Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem com os ramais 
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de água efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de residentes em Poço dos 

Ferreiros, Campina dos Galegos, Chibeira, Machados, Vila, Soalheira, Mesquita, Barracha e 

Fonte da Murta, , num total de seis mil, oitocentos e setenta e nove euros e quarenta e um 

cêntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Março e Abril próximos futuros.---------------------------  

-------- RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS EXECUTADOS POR ADMINISTRAÇÃO 

DIRECTA:- Da Secção Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma listagem 

com os ramais de águas pluviais efectuados pelos serviços municipais, a solicitação de 

residentes na Vila, num total de seiscentos e cinquenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos.--  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os preços unitários, pondo-

os à cobrança voluntária nos meses de Março e Abril próximos futuros.---------------------------  

MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS DA EMPRESA 

SOPROCIL, SOCIEDADE ANÓNIMA:- Presente a seguinte informação prestada pelo 

Departamento Técnico Municipal:-----------------------------------------------------------------------  

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

-------- “Atendendo ao parecer da fiscalização sobre a contestação apresentada pelo 

empreiteiro á intenção da Exmª Câmara na aplicação de multas por violação dos prazos 

contratuais, e após a correcção efectuada ao período em que houve violação de prazo, 

conclui-se que a multa máxima a aplicar seria de 113.690,80€ (cento e treze mil, seiscentos e 

noventa euros e oitenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

-------- Nos termos do nº 3 do artigo 201º do Decreto Lei 59/99 de 2 de Março, caberá ao 

dono de obra avaliar os prejuízos reais sofridos pelo atraso na conclusão dos trabalhos, 

sempre que o montante das multas se mostre desajustado em face desses prejuízos.-------------  

-------- Neste aspecto deixa-se à consideração da Exmª Câmara a aplicação das multas bem 

como o seu valor, informando-se contudo que: --------------------------------------------------------  

-------- i) Apenas a 17 de Novembro de 2008, ou seja 5 dias antes da conclusão da obra a 

Câmara colocou na instalação os funcionários que iriam operar com os equipamentos, tendo 

o empreiteiro se disponibilizado para dar formação quanto a operacionalidade do sistema de 

gestão e restantes equipamentos; ------------------------------------------------------------------------  

-------- ii) Só na mesma semana a EDP disponibilizou energia com potência suficiente para o 

funcionamento dos equipamentos, apesar do Posto de Transformação se encontrar concluído 
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á bastante tempo, situação não dependente do empreiteiro; -----------------------------------------  

-------- iii) A instalação e funcionamento do depósito de combustível que abastece a caldeira 

(fornecimento independente da empreitada e contratado pela Câmara à Petrofer) apenas 

ficou concluído a 20 de Novembro.”---------------------------------------------------------------------  

-------- Atendendo à informação e de acordo com o nº 3 do artº 201º do Decreto-Lei nº. 59/99, 

de 2 de Março, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, considerar não existirem 

prejuízos reais sofridos pelo atraso na conclusão dos trabalhos dado que as instalações não 

puderam abrir antes do dia 22 de Novembro. ----------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, não aplicar multas pela violação de prazos 

contratuais, podendo a conta final da empreitada ser assinada. --------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA A OBRA DE 

“CONSTRUÇÃO DA CIRCULAR NORTE – 2ª FASE”:- Presente o ofício nº 2, de 3 de 

Fevereiro de 2009 da Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, a informar que foi 

deliberado, por unanimidade, autorizar a contracção do empréstimo para a obra acima 

mencionada no valor de 900.000,00 € (novecentos mil euros): --------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, mandar 

informar a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo desta deliberação, solicitando para o efeito o 

envio da minuta do contrato a celebrar. -----------------------------------------------------------------  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA A OBRA DE 

“REMODELAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL”:- Presente o 

ofício nº 3, de 3 de Fevereiro de 2009 da Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel, a 

informar que foi deliberado, por unanimidade, autorizar a contracção do empréstimo para a 

obra acima mencionada no valor de 850.000,00 € (oitocentos e cinquenta mil euros):-----------  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimi9dade, mandar 

informar a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo desta deliberação, solicitando para o efeito o 

envio da minuta do contrato a celebrar. -----------------------------------------------------------------  

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 Senhor Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente no período de vinte de Janeiro último a 

dois de Fevereiro em curso, no uso das delegações tácitas e outras que foram atribuídas ao 
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Senhor Presidente e constantes das 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 Vice-Presidente a que correspondem os documentos de despesa números noventa e cinco 

a cento e vinte, de cento e vinte e cinco a cento e quarenta e oito, de cento e cinquenta a 

duzentos e três, de duzentos e doze a duzentos e quarenta e cinco, no valor de cento e noventa 

e quatro mil, oitocentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos;-------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião a que 

correspondem os documentos de despesa números noventa e três, noventa e quatro, de cento e 

vinte e um a cento e vinte e quatro, cento e quarenta e nove, de duzentos e quatro a duzentos e 

onze, no valor de vinte e oito mil, setecentos e dezanove euros e oitenta e cinco 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 _______________________, Chefe de Divisão da Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. --------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


