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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 4/2009 
da reunião ordinária de 17 de Fevereiro de 2009 

 

PRESIDÊNCIA: Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio.---------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES: Vítor Manuel Martins Guerreiro, Dr. Joaquim Gago 

Mendoza e Dra. Marlene de Sousa Guerreiro.----------------------------------------------------------  

 

 

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

-------- Vereadora, Dra. Judite Gil Gonçalves Neves, ausente em representação do município 

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

 

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 trinta e um, respeitante ao 

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

oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e nove euros e noventa e dois cêntimos 

dos quais, um milhão, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e dezanove euros e vinte e 

um cêntimos em contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, seiscentos e 

sessenta e quatro euros e onze cêntimos em numerário e mil quatrocentos e cinquenta e seis 

euros e sessenta cêntimos em cheques, estes dois últimos em cofre na Tesouraria Municipal.--  
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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo quinze 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 que não foram agendados atempadamente: --------------------------------------------------  

-------- – Contrato de Empréstimo para a obra de “Construção da Circular Norte – 2ª Fase”; ---  

-------- – Contrato de Empréstimo para a obra de “Remodelação e Modernização do Mercado 

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

-------- – Auxílio económico para desfile de Carnaval da Santa Casa da Misericórdia de 

S. Brás de Alportel. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza mostrou preocupação relativamente à 

alimentação dos funcionários das Piscinas Municipais Cobertas, ao que o Sr. Presidente 

informou que no local já foram instaladas máquinas de café e bolos.-------------------------------  

-------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza inquiriu o Sr. Presidente sobre o mau estado 

em que se encontra a Estrada Municipal 514. O Sr. Presidente confirmou  que a estrada vai ser 

reparada pela empresa que efectuou a obra de construção dos colectores de águas residuais, no 

entanto, informou que ainda falta efectuar a construção dos ramais de ligação às casas 

existentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza questionou ainda o Sr. Presidente acerca do parque 

eólico previsto para a nossa serra. O Sr. Presidente respondeu que o nosso município numa 

primeira fase não tinha quota de localização para energias eólicas. Aquando da revisão do 

PROTAL, a zona que vai desde o Miradouro da Ameixeira até final do concelho, limite com o 

concelho de Tavira, foi indicada para a instalação de um parque eólico. Já foram assinados 

protocolos com alguns proprietários, no entanto, por decisão das empresas ganhadoras dos 

concursos ainda não tivemos a oportunidade de ver esses investimentos no nosso município.--  

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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-------- SEGUNDA ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PARA DOIS MIL E NOVE:- Foi 

presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Engenheiro António Paulo Jacinto 

Eusébio, relativa à segunda alteração orçamental para dois mil e nove, que a seguir se 

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

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

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

-------- Despesas com aquisição de bens e transferências correntes na Administração 

Autárquica;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Despesas com pessoal no Departamento Técnico Municipal;-------------------------------  

-------- Despesas com pessoal, aquisição de bens e transferências correntes na Divisão de 

Educação Sócio-Cultural e Apoio ao Desenvolvimento no tocante a despesas correntes. -------  

-------- Investimento em equipamento básico e viadutos, arruamentos e obras complementares 

do domínio público no Departamento Técnico Municipal; -------------------------------------------  

-------- Investimento em equipamento administrativo na Divisão de Educação Sócio-Cultural 

e Apoio ao Desenvolvimento no tocante às despesas de capital. ------------------------------------  

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

municipal para o ano em curso, no montante de setenta e quatro mil e novecentos e setenta 

euros, se pode recorrer às verbas inscritas excedentariamente nalgumas rubricas 

orçamentais; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

verbas:”------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ponto, três, ponto um, ponto, cinco das notas sobre o processo orçamental e respectiva 

execução, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei número cinquenta e quatro, traço A, de 

vinte e dois de Fevereiro, segunda alteração orçamental conforme consta do mapa anexo, 

bem como a correspondente alteração às Grandes Opções do Plano.”----------------------------  

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

orçamento e correspondentes alterações às Grandes Opções do Plano para dois mil e nove, 

remetendo-se à Secção de Contabilidade para a sua implementação. -------------------------------  

-------- AUXÍLIO ECONÓMICO PARA DESFILE DE CARNAVAL DA SANTA CASA 

DA MISERICÓRDIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Pelo Senhor Presidente foi presente 

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

PROPOSTAS 
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-------- “Considerando a importância da participação em actividades de carácter lúdico, 

para o desenvolvimento global e harmonioso das crianças, vimos propor que seja atribuída 

uma verba no valor de 112,50€ (cento e doze euros e cinquenta cêntimos), ao Jardim de 

Infância António Calçada sedeado na Santa Casa da Misericórdia, correspondendo a mesma 

ao valor de 75 crianças a 1,50€ cada. No intuito de contribuir para as despesas existentes 

com a elaboração dos fatos e/ou adereços de Carnaval a apresentar no Desfile de Escolas de 

S. Brás de Alportel no próximo dia 20 de Fevereiro de 2009.” --------------------------------------  

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

devendo a Secção de Contabilidade efectuar a transferência para a Santa Casa da Misericórdia 

no valor de 112,50 euros (cento e doze euros e cinquenta cêntimos).-------------------------------  
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-------- PROCº Nº 64/2006, DE MARIA JOSÉ MARTINS CALCA – CONSTRUÇÃO 

DE MORADIA UNIFAMILIAR EM ALPORTEL:- Presente o processo entrado na DPU 

sob o n.º 64/2006, em que Maria José Martins Calca solicita autorização para proceder à 

colocação de um portão no topo poente da sua propriedade junto à Estrada Nacional 2, no 

sítio do Alportel, deste município, onde está a levar a efeito uma moradia unifamiliar:----------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e por ser intenção deferir o projecto 

apresentado, solicitar à requerente a rectificação das peças desenhadas de acordo com os 

condicionalismos referidos na informação técnica de 16 de Fevereiro de 2009 e ainda nos 

termos da informação jurídica de 5 de Fevereiro de 2009 que abaixo se descrevem, e que 

devem ser dadas conhecimento à requerente. ----------------------------------------------------------  

-------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, mandar notificar os intervenientes, Maria da 

Conceição da Luz, Eduardo Manuel Correia Vedes e Francisco António Grade Dias Neves de 

que as questões relativas aos direitos de propriedade que invocam devem ser dirimidos pelos 

órgãos judiciais competentes não se pronunciando a Câmara sobre estes por tal não ser da sua 

competência nos termos do artigo n.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada pela 

Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------------------------  

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

-------- “No âmbito dos requerimentos apresentados cabe estes serviços informar o seguinte: -  

-------- A Sr.ª Maria José Martins de Calca veio requerer autorização para colocar um portão 

sobre terreno (passagem). Colocaram-se diversas questões acerca da sua legitimidade que se 

mostram resolvidas através das certidões de registo que presuntivamente demonstram o 

direito a que a requerente se arroga embora onerado com a servidão a favor do vizinho José 

de Sousa Caiado. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Os vizinhos Maria da Conceição da Luz e Eduardo Manuel Correia Vedes 

confrontantes com a referida faixa de terreno dos requerentes pelo lado Norte desta, vieram 

também ao processo opor-se à colocação do referido portão alegando direitos “passagem” 

sobre a mesma faixa de terreno. Porém não apresentam qualquer elemento de registo predial 

de onde se possa alcançar ainda que presuntivamente a existência desses direitos. -------------  

-------- Assim à falta de quaisquer elementos registais, tais eventuais direitos apenas poderão 

ser declarados pala via judicial ao órgão competente para o efeito. -------------------------------  

-------- Face à ausência comprovada de tais direitos não existe fundamento legal para 

indeferir a pretensão da requerente. Também não existem fundamentos técnicos para 

REQUERIMENTOS 
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indeferir a pretensão, desde que cumprido o seguinte pressuposto: --------------------------------  

-------- A colocação do portão deverá distar 3.00m do limite do muro confinante a sul afim de 

garantir a acessibilidade e visibilidade de forma segura. --------------------------------------------  

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

-------- Pelo exposto não se encontram inconvenientes no deferimento da pretensão 

apresentada pelo requerente desde que cumpridas as condicionantes referidas.”----------------  

-------- Informação jurídica:-------------------------------------------------------------------------------  

-------- “O requerente não identifica aquilo que diz ser o seu portão. ------------------------------  

-------- Porém percebe-se que pretende pôr em causa a propriedade da faixa de terreno 

visível nas fotografias.-------------------------------------------------------------------------------------  

-------- É certo que tal faixa de terreno não pertence ao domínio público municipal. ------------  

-------- De acordo com a certidão de folhas 449 e seguintes é de presumir que tal faixa de 

terreno pertence a Maria José Martins Calca.---------------------------------------------------------  

-------- As questões relativas aos direitos de propriedade ou de ónus existentes a favor de 

terceiros sobre propriedade não são da competência da Câmara, pelo que a sua discussão e 

decisão cabe apenas aos Tribunais. ---------------------------------------------------------------------  

-------- Assim sobre as questões de propriedade levantadas pela requerente deverão as 

mesmas ser remetidas para os “meios comuns“ de decisão ou seja os Tribunais.----------------  

-------- É salvo melhor opinião quanto se me oferece informar sobre o assunto.” ----------------  

-------- PROCº Nº 121/2008, DE MARIA HELENA GAMEIRO OURÊLO E OUTRA – 

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EXISTENTE EM BARRABÉS:- 

Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o n.º 

121/2008, em que Maria Helena Gameiro Ourêlo e Fábio Bento Moreira, ambos 

residentes em Eira de Cima, Barrabés, deste município, solicitam a aprovação de projecto de 

arquitectura para levar a efeito obras de alteração e ampliação de uma moradia de que são 

proprietários no referido sítio dos Barrabés.------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara deliberou, por unanimidade, possibilitar aos requerentes a apresentação de 

alegações no âmbito do artº 101º do CPA, no prazo de 10 dias, dado que é intenção mandar 

informar que não é viável a pretensão nos termos da informação técnica de 4 de Fevereiro de 

2009, que abaixo se descreve, e que deve ser dado conhecimento aos peticionários. -------------  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar alteração e ampliação de um edifício existente. O 
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prédio existente, foi objecto de pedido de informação prévia, embora em nome do antigo 

proprietário, resultando em sentido de favorável condicionado à entrega dos pareceres da 

Direcção Regional da Reserva Agrícola do Algarve e da Comissão de Coordenação do 

Desenvolvimento Regional do Algarve, sendo que actualmente encontra-se caducada. ---------  

-------- Do processo constam os pareceres das entidades supra descritas, deferindo a 

respectiva pretensão. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em 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); 
Protecção às captações públicas de água – 
Zona afastada, (artigo 16.º do RPDM); 

Categoria: Dos espaços agrícolas condicionados (alínea 
a) do artigo 31.º do RPDM); 

Área: - 
Servidões Administrativas/Restrições 
de utilidade pública 

RAN 
 

Outras: Confina a norte com ER 270 e a poente com 
EM 514; 

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

-------- 1 - Localizada sob Prédio Misto – Terra de cultura com árvores e edifício de rés-do-

chão, com logradouro. Constituído por artigo rústico n.º 1 598 e artigo urbano nº 9 520, 

ambos inscritos na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 13813/20021008. ---------------  

-------- 2 - Relativamente à proposta apresentada não se verifica qualquer intenção de 

conservar ou reabilitar o edifício existente, violando os pressupostos definidos pelo artigo 

23.º E do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel nomeadamente 

face ao descrito no ponto n.º2, ponto n.º3 e ponto n.º4 do respectivo artigo. ----------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 3 - Verifica-se a intenção de preservar e dignificar a eira existente, situação que se 

entende ser digno de permanecer aquando a reformulação da proposta. --------------------------  

-------- 4 - Mais se informa, tratando-se de uma ampliação em área de protecção às 

captações públicas de água – Zona afastada e conforme especificado na alínea b) do ponto 

n.º4 do artigo 16.º do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de Alportel a 

respectiva pretensão carece actualmente de parecer da Administração da Região 

Hidrográfica do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, considera-se ser de emitir parecer desfavorável com base no 

incumprimento do artigo 23.ºE do Regulamento do Plano Director Municipal de São Brás de 

Alportel nomeadamente face ao descrito nos pontos n.º2, n.º3 e n.º4. ------------------------------  

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

-------- PROCº Nº 9/2009, DE ANA CRISTINA DE SOUSA GUERREIRO PEREIRA – 

ALTERAÇÕES DE PRÉDIO EXISTENTE EM PERAL:- Presente o processo entrada na 

Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 9/2009, em que Ana Cristina de 

Sousa Guerreiro Pereira, residente em Peral, deste município solicita a aprovação de 

projecto de arquitectura referente a obras de alteração que pretende levar a efeito num prédio 

que possui no referido sítio do Peral. --------------------------------------------------------------------  

-------- Apreciada a informação técnica de 11 de Fevereiro de 2009, que no final se descreve, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, devendo 

os projectos das especialidades serem entregues no prazo máximo de seis meses.----------------  

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

-------- “Pretende o requerente efectuar alterações ao edifício existente. Em 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:--------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Classificação de uso de solo:    
Classe: Dos espaços urbanizáveis (artigo 48.º do 

RPDM); 
Categoria: Dos espaços urbanizáveis a reestruturar 

(artigo 52.º e 53.º do RPDM); 
Área: - 

Servidões Administrativas/Restrições 
de utilidade pública 

- 
 

Outras: Servido por rede de abastecimento de água; 

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

-------- 1 - Localizado no Peral sob prédio urbano com área de 37m2 designado como edifício 

térreo, destinado a arrecadação, confinante a Norte e Nascente com caminho a Sul com 

servidão e a Poente com José Dias. ---------------------------------------------------------------------  

-------- Artigo n.º 8 671 inscrito na conservatória do registo predial sob o n.º 01081/150486; -  

-------- 2 - Da alteração resulta a constituição de uma habitação unifamiliar tipologia T0 com 

sala/quarto/ e kitchenet, casa de banho, acesso vertical a um sótão e abertura de vãos com 

vista a dotar o espaço com as necessárias condições de habitabilidade não se verificando no 

entanto aumento de área relativamente ao prédio existente.-----------------------------------------  

-------- 3 - Na sequência do ponto anterior verifica-se um aumento da cércea já existente. 

Contudo a referida situação não contraria os dispostos legais definidos pelos artigos 52.º e 

53º, do Regulamento do Plano Director Municipal;---------------------------------------------------  

-------- 4 - A pretensão verifica os pressupostos apresentados pelo Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas (RGEU), no que corresponde às disposições interiores e espaços livres 

adjacentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Quanto ao plano de acessibilidades nada a opor. ----------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto considera-se ser de emitir parecer favorável. Com base no nº4 do 

artigo 20 do Decreto-Lei 555/99 de 16 de Dezembro, na redacção da Lei nº 60/2007, de 4 de 

Setembro, aguardando-se 6 meses para apresentação de projecto de especialidades. -----------  

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

 

 

 

 

REQUERIMENTOS 
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-------- GLOBALGARVE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO 

PROTOCOLO DE SUSTENTABILIDADE DO ALGARVE DIGITAL:- Presente a 

comunicação nº 046/09/AS, de 10 de Fevereiro de 2009, da empresa Globalgarve, a solicitar 

a atribuição de subsídio para substituição do protocolo de sustentabilidade do Algarve Digital.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transferência no valor de 

€ 17.703,20 (dezassete mil, setecentos e três euros e vinte cêntimos), devendo a mesma ser 

feita em duas tranches de montante igual, sendo a primeira a pagar até 31 de Março e a 

segunda até 31 de Junho do ano a que se refere. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

fornecer fotocópia destes documentos à Secção de Contabilidade para os devidos efeitos.------  

-------- NOVOS CORPOS GERENTES DO “GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL 

DOS MACHADOS”:- Presente a acta da tomada de posse nº 10 do Grupo Desportivo e 

Cultural dos Machados a informar sobre a constituição dos novos corpos gerentes. -----------  

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

-------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA A OBRA DE “CONSTRUÇÃO DA 

CIRCULAR NORTE – 2ª FASE” – MINUTA DO CONTRATO:- Presente a comunicação 

de 12 de Fevereiro de 2009, remetida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, 

CRL, com sede em Faro, enviando, em anexo, contrato relativo ao empréstimo mencionado 

em epígrafe e que a seguir se descreve: -----------------------------------------------------------------  

---------------------------------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ---------------------------------  

-------- “Primeira Contraente: ---------------------------------------------------------------------------  

-------- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE, CRL, com sede em 

Faro, na Rua de Santo António, n.º 123, NIPC e matricula 503437131, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Faro, representada neste acto pelos Directores, sr. 

Dr. Joaquim António Pinto de Matos e Sr. Dr. Fernando José Amaro Nunes, abreviadamente 

designada por CAIXA AGRÍCOLA. --------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo Contraente: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, autarquia local, NIPC 503219924, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sr. Engº 

António Paulo Jacinto Eusébio, com poderes para este acto nos termos da respectiva 

deliberação camarária consignada na competente acta de 17 do corrente mês, anexa a este 

contrato, e que indica como domicílio a sede da edilidade, sita na Rua Gago Coutinho, nº 1, 

em São Brás de Alportel, adiante designado por MUTUÁRIO.-------------------------------------  

DELIBERAÇÕES 
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-------- Celebram o presente contrato de empréstimo, com garantia, ao qual atribuem força 

executiva e que se rege pelas cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------  

-------- PRIMEIRA (Objecto e Finalidade) ------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Por este contrato, a CAIXA AGRÍCOLA concede ao MUTUÁRIO, a seu pedido e 

no seu interesse, um empréstimo no montante de €: 900.000,00 (Novecentos Mil Euros). ------  

-------- 2 - O MUTUÁRIO confessa-se devedor da quantia mutuada, obrigando-se a pagá-la 

com os respectivos juros, impostos, encargos e despesas, nos termos deste contrato. -----------  

-------- 3 - A quantia mutuada destina-se a financiar a Construção da Circular Norte – 

Segunda Fase, no âmbito de projectos de investimento e de desenvolvimento de natureza 

municipal, não lhe podendo ser dado outro uso ou destino. -----------------------------------------  

-------- 4 - O MUTUÁRIO e o seu representante Presidente da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, declaram que este empréstimo e os compromissos e obrigações aqui 

assumidos, são actos autorizados, válidos e firmes, que não afectam, nem são afectados por 

qualquer outro, obrigação ou compromisso a que o MUTUÁRIO esteja vinculado e declaram 

que foram por si observadas todas as disposições legais aplicáveis às Autarquias Locais. -----  

-------- SEGUNDA (Prazo, Utilização e Reembolso)-------------------------------------------------  

-------- 1 - O empréstimo é concedido pelo prazo de quinze anos, contados da data deste 

contrato, após o visto do Tribunal de Contas, sendo estabelecido um período de carência de 

reembolso de capital de um ano, a contar da data deste contrato. ----------------------------------  

-------- 2 - A referida quantia disponibilizada ao abrigo deste empréstimo poderá ser utilizada 

pelo MUTUÁRIO durante o prazo de um ano a contar da data deste contrato.-------------------  

-------- 3 - A libertação das verbas do empréstimo pela CAIXA AGRÍCOLA será feita de 

acordo com o ritmo de execução do projecto que se destina a financiar, mediante pedido 

escrito que o MUTUÁRIO lhe fará por escrito, com os elementos necessários à apreciação 

dessa afectação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - O capital será reembolsado em prestações trimestrais, sucessivas, vencendo-se a 

primeira três meses após o referido período de carência de capital, e cada uma das restantes 

no mesmo dia de cada trimestre, subsequente. ---------------------------------------------------------  

-------- TERCEIRA (Juros) ------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - A quantia mutuada vence juros, postecipados e contados dia a dia, à taxa de juro 

anual nominal que resultar da média aritmética simples das cotações diárias da taxa 

EURIBOR (base 360 dias) a TRÊS meses, durante o mês anterior a cada período trimestral 
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de contagem e arredondada à milésima de ponto percentual, por excesso se a quarta casa 

decimal for igual ou superior a cinco, ou por defeito se for inferior, e depois acrescida do 

‘spread’ ou margem de zero vírgula quarenta pontos percentuais, o que se traduz na taxa de 

juro nominal actual de dois vírgula oitocentos e cinquenta e sete por cento.----------------------  

-------- 2 - A taxa anual efectiva (TAE) deste contrato, calculada nos termos do Dec.- Lei nº 

220/94, de 23.08, é de dois vírgula oito mil oitocentos setenta e oito por cento. ------------------  

-------- 3 - Os juros são pagos postecipadamente, vencendo-se a primeira prestação três 

meses, a contar da data deste contrato, após o visto do Tribunal de Contas, e cada uma das 

demais no correspondente dia de cada trimestre subsequente. --------------------------------------  

-------- 4 - Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação ou quantia são devidos 

juros moratórios, à taxa nominal aplicável acrescida de quatro pontos percentuais, a título 

de mora e cláusula penal, que se vencem e são exigíveis diariamente e sem dependência de 

interpelação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- QUARTA (Processamento)----------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - O empréstimo é processado numa conta interna constituída para o efeito, pela 

CAIXA AGRÍCOLA, com a numeração que o sistema automático lhe atribuir e que poderá 

ser alterada, a qual funcionará por contrapartida da conta de depósitos à ordem com o NIB 

0045.7212.40005530165.03, designada por Conta D.O., titulada em nome do MUNICIPIO 

DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL e domiciliada no balcão de São Brás de Alportel. --------------  

-------- 2 - O crédito do capital mutuado e os débitos das obrigações de pagamento 

emergentes deste contrato serão processados e efectuados na referida Conta D.O., que o 

MUTUÁRIO se obriga a ter suficientemente provisionada, nas datas de vencimento das suas 

obrigações, e que autoriza a CAIXA AGRÍCOLA, a movimentar e debitar, para efectivar 

quaisquer pagamentos. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Os extractos das referidas contas, processados pela CAIXA AGRÍCOLA, 

constituem documentos bastantes para prova da sua movimentação e da dívida. ----------------  

-------- QUINTA (Condições gerais) --------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - As prestações de capital e de juros e demais obrigações são exigíveis e devem ser 

pagas nas datas dos respectivos vencimentos, independentemente de qualquer aviso ou 

interpelação para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Todos os pagamentos, seja qual for a indicação do MUTUÁRIO, mesmo os 

realizados através da referida conta D.O, serão imputados pela ordem seguinte: a despesas e 
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encargos, a juros de mora, a juros remuneratórios e a capital. -------------------------------------  

-------- 3 - Os actos processados ao abrigo deste contrato, estão isentos de comissões. ---------  

-------- 4 - A taxa de juro nominal aplicável em cada período será adequada em função das 

variações que ocorrerem, com referência ao indexante acima previsto para a sua 

determinação, aplicando-se automaticamente e sem necessidade de qualquer comunicação 

prévia ou posterior. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Mas se o indexante acima previsto for substituído ou deixar de ser usado, a CAIXA 

AGRÍCOLA poderá aplicar outro e/ou outra taxa de juro, após a sua comunicação ao 

MUTUÁRIO considerando-se por este aceite se não optar pela resolução do contrato, que 

terá de ser feita por escrito e entregue à CAIXA AGRÍCOLA, nos cinco dias seguintes à 

sobredita comunicação; caso em que o MUTUÁRIO se obriga a reembolsar as quantias 

mutuadas e a pagar os juros e demais quantias devidas, na totalidade, no prazo de trinta dias 

a contar daquela comunicação da CAIXA AGRÍCOLA, aplicando-se nesse período a última 

taxa vigente.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - A falta ou demora da CAIXA AGRÍCOLA na cobrança de créditos e na efectivação 

de débitos na Conta D.O., ou no exercício de algum direito ou faculdade, não representa a 

concessão de moratória, nem a renúncia ou perda de qualquer prazo ou direito e à percepção 

dos créditos e quantias que lhe sejam devidas. --------------------------------------------------------  

-------- 7 - O MUTUÁRIO também se obriga ao seguinte:--------------------------------------------  

-------- a) A fornecer prontamente à CAIXA AGRÍCOLA, sempre que esta o solicite, os 

documentos e informações relativos à aplicação das quantias mutuadas e à disponibilidade e 

aplicação das verbas e valores a que se reporta a cláusula sétima. --------------------------------  

-------- b) A inscrever nos seus orçamentos anuais as verbas necessárias para fazer face ao 

serviço da dívida do financiamento, podendo a CAIXA AGRÍCOLA exigir, em qualquer 

momento, a prova da respectiva inscrição orçamental.-----------------------------------------------  

-------- c) A pagar os impostos e encargos relativos a este contrato e as despesas que a 

CAIXA AGRÍCOLA faça para assegurar ou obter o pagamento dos seus créditos. --------------  

-------- d) A dar imediato conhecimento à CAIXA AGRÍCOLA de toda e qualquer acto ou 

diligência administrativa, judicial ou extrajudicial de que seja citado ou interpelado, ou de 

outro facto que de alguma forma possa afectar ou pôr em risco as garantias e o cumprimento 

das obrigações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SEXTA (Incumprimento e exigibilidade) -----------------------------------------------------  
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-------- 1 - O não cumprimento pontual de quaisquer obrigações do MUTUÁRIO para com a 

CAIXA AGRÍCOLA, ainda que decorrentes de outros actos e títulos, produz o vencimento 

antecipado e a exigibilidade imediata de todas as demais obrigações, sem embargo de outros 

direitos conferidos por lei ou contrato, e especialmente nos casos seguintes:---------------------  

-------- a) Se não for paga alguma das prestações de capital ou de juros, no respectivo prazo, 

ou os juros moratórios, as comissões, encargos e despesas, ou outras quantias devidas, nas 

datas estabelecidas ou que forem indicadas pela CAIXA AGRÍCOLA.-----------------------------  

-------- b) Se não forem respeitadas as disposições relativas às garantias, ou se sobre elas 

recair alguma oposição, apreensão ou outra providência judicial, administrativa ou 

extrajudicial; ou se sobrevier facto que afecte o seu valor, integralidade e livre 

disponibilidade; ou se os respectivos valores diminuírem, forem cedidos ou disponibilizados, 

sem o acordo expresso da CAIXA AGRÍCOLA.--------------------------------------------------------  

-------- c) Se as quantias mutuadas forem aplicadas em fins diferentes daquele a que se 

destina o empréstimo; ou se não forem entregues os documentos ou não forem prestadas as 

informações que o devam ser à CAIXA AGRÍCOLA, ou neles/as haja falsidade, defeito ou 

omissão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Em caso de incumprimento e nos acima aludidos, a CAIXA AGRÍCOLA desde já 

fica autorizada a movimentar e debitar a dita Conta D.O. e quaisquer outras contas, de 

qualquer natureza, titulada em nome do MUTUÁRIO ou da Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel, na CAIXA AGRÍCOLA contraente, para efectivar e obter o pagamento das 

obrigações emergentes deste contrato ou de qualquer outra operação de crédito, acto ou 

título, inclusive de descoberto em contas bancárias, podendo proceder à compensação com 

quaisquer saldos credores, independentemente da verificação dos respectivos pressupostos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SÉTIMA (Garantia: consignação de receitas) -----------------------------------------------  

-------- 1 - Para garantia do bom, pontual e integral pagamento de todas as obrigações e 

responsabilidades do MUTUÁRIO, decorrentes deste contrato, designadamente do reembolso 

do capital mutuado, dos juros à taxa e sobretaxa acima estabelecidas, incluindo em caso de 

mora, bem como das despesas judiciais e extrajudiciais que a CAIXA AGRÍCOLA faça, e dos 

respectivos encargos, o MUTUÁRIO procede à consignação das suas receitas municipais, 

todas as que for legalmente admissível de se consignar, incluindo as receitas provenientes de 

fundos comunitários e do fundo social municipal, e de outros apoios a que tenha direito, com 
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observância do disposto na Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, que revoga a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, especialmente no n.º 2 do artigo 4.º, e 

nos artigos 24.º, 28.º e 38.º.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - A CAIXA AGRÍCOLA fica autorizada a receber directamente do Estado ou da 

Entidade de que provenham as verbas acima referidas e destinadas a serem consignadas, até 

ao limite das importâncias devidas, em cada momento, para consignar e afectar ao 

pagamento dessas obrigações. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - O MUTUÁRIO obriga-se a disponibilizar as importâncias necessárias, nos termos 

dos números anteriores, e a processar o seu depósito e movimentação na sobredita sua Conta 

D.O., bem como a dar instruções às entidades pagadoras para efectuarem as transferências 

para essa mesma Conta D.O., e autoriza a CAIXA AGRÍCOLA a fazer a consignação dos 

valores necessários, em conta que designar, para assegurar o pagamento do que lhe seja 

devido, nos termos deste contrato, importâncias essas que ficarão cativas e afectas ao 

pagamento dessas responsabilidades. -------------------------------------------------------------------  

-------- OITAVA (Cessão de créditos)-------------------------------------------------------------------  

-------- Ficam desde já expressamente autorizadas e aceites, sem necessidade de outro 

consentimento ou comunicação, as cessões da posição contratual e a cessão de créditos, total 

ou parcial, que a CAIXA AGRÍCOLA pretenda fazer para terceiros, e nas condições que 

entender.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- NONA (Foro e Comunicações) -----------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Para solucionar as questões relacionadas com este contrato, fica convencionado 

que será competente, no que por lei for disponível, o foro da Comarca da Sede da CAIXA 

AGRÍCOLA ou de qualquer dos seus estabelecimentos. ----------------------------------------------  

-------- 2 - As comunicações entre os Contraentes devem ser efectuadas por escrito, por carta 

ou por telecópia, dirigidas para os respectivos endereços acima mencionados na 

identificação das partes, os quais também são indicados para efeitos de citação e notificação 

judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - As comunicações e os actos da CAIXA AGRÍCOLA que devam ter como 

destinatário o MUNICÍPIO, MUTUÁRIO, poderão ser dirigidos á e/ou em nome da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, valendo e produzindo os mesmos efeitos como se fossem 

ao MUTUÁRIO, assim como os dessa Edilidade se consideram e valerão em nome do 

MUTUÁRIO, para efeitos deste contrato e execução do que nele se estabelece.------------------  
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-------- Feito em São Brás de Alportel, aos ____ de _____ de dois mil e nove, em tantos 

exemplares quantas as partes, ficando o original na posse da CAIXA AGRÍCOLA.” ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o clausulado proposto pela 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL para este contrato, e dar poderes ao Sr. 

Presidente para o assinar e posteriormente remetê-lo ao Tribunal de Contas para efeitos de 

“Visto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA A OBRA DE “REMODELAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL” – MINUTA DO CONTRATO:- 

Presente a comunicação de 12 de Fevereiro de 2009, remetida pela Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo do Algarve, CRL, com sede em Faro, enviando, em anexo, contrato relativo 

ao empréstimo mencionado em epígrafe e que a seguir se descreve: -------------------------------  

---------------------------------- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ---------------------------------  

-------- “Primeira Contraente: ---------------------------------------------------------------------------  

-------- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO ALGARVE, CRL, com sede em 

Faro, na Rua de Santo António, n.º 123, NIPC e matricula 503437131, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Faro, representada neste acto pelos Directores, sr. 

Dr. Joaquim António Pinto de Matos e Sr. Dr. Fernando José Amaro Nunes, abreviadamente 

designada por CAIXA AGRÍCOLA. --------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo Contraente: -----------------------------------------------------------------------------  

-------- MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL, autarquia local, NIPC 503219924, 

representado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, sr. Engº 

António Paulo Jacinto Eusébio, com poderes para este acto nos termos da respectiva 

deliberação camarária consignada na competente acta de 17 do corrente mês, anexa a este 

contrato, e que indica como domicílio a sede da edilidade, sita na Rua Gago Coutinho, nº 1, 

em São Brás de Alportel, adiante designado por MUTUÁRIO.-------------------------------------  

-------- Celebram o presente contrato de empréstimo, com garantia, ao qual atribuem força 

executiva e que se rege pelas cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------  

-------- PRIMEIRA (Objecto e Finalidade) ------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Por este contrato, a CAIXA AGRÍCOLA concede ao MUTUÁRIO, a seu pedido e 

no seu interesse, um empréstimo no montante de €: 850.000,00 (Oitocentos e Cinquenta Mil 

Euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - O MUTUÁRIO confessa-se devedor da quantia mutuada, obrigando-se a pagá-la 
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com os respectivos juros, impostos, encargos e despesas, nos termos deste contrato. -----------  

-------- 3 - A quantia mutuada destina-se a financiar a Remodelação e Modernização do 

Mercado Municipal, no âmbito de projectos de investimento e de desenvolvimento de 

natureza municipal, não lhe podendo ser dado outro uso ou destino. ------------------------------  

-------- 4 - O MUTUÁRIO e o seu representante Presidente da Câmara Municipal de São 

Brás de Alportel, declaram que este empréstimo e os compromissos e obrigações aqui 

assumidos, são actos autorizados, válidos e firmes, que não afectam, nem são afectados por 

qualquer outro, obrigação ou compromisso a que o MUTUÁRIO esteja vinculado e declaram 

que foram por si observadas todas as disposições legais aplicáveis às Autarquias Locais. -----  

-------- SEGUNDA (Prazo, Utilização e Reembolso)-------------------------------------------------  

-------- 1 - O empréstimo é concedido pelo prazo de quinze anos, contados da data deste 

contrato, após o visto do Tribunal de Contas, sendo estabelecido um período de carência de 

reembolso de capital de um ano, a contar da data deste contrato. ----------------------------------  

-------- 2 - A referida quantia disponibilizada ao abrigo deste empréstimo poderá ser utilizada 

pelo MUTUÁRIO durante o prazo de um ano a contar da data deste contrato.-------------------  

-------- 3 - A libertação das verbas do empréstimo pela CAIXA AGRÍCOLA será feita de 

acordo com o ritmo de execução do projecto que se destina a financiar, mediante pedido 

escrito que o MUTUÁRIO lhe fará por escrito, com os elementos necessários à apreciação 

dessa afectação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - O capital será reembolsado em prestações trimestrais, sucessivas, vencendo-se a 

primeira três meses após o referido período de carência de capital, e cada uma das restantes 

no mesmo dia de cada trimestre, subsequente. ---------------------------------------------------------  

-------- TERCEIRA (Juros) ------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - A quantia mutuada vence juros, postecipados e contados dia a dia, à taxa de juro 

anual nominal que resultar da média aritmética simples das cotações diárias da taxa 

EURIBOR (base 360 dias) a TRÊS meses, durante o mês anterior a cada período trimestral 

de contagem e arredondada à milésima de ponto percentual, por excesso se a quarta casa 

decimal for igual ou superior a cinco, ou por defeito se for inferior, e depois acrescida do 

‘spread’ ou margem de zero vírgula oitenta e cinco pontos percentuais, o que se traduz na 

taxa de juro nominal actual de três vírgula trezentos e sete por cento.-----------------------------  

-------- 2 - A taxa anual efectiva (TAE) deste contrato, calculada nos termos do Dec.- Lei nº 

220/94, de 23.08, é de três vírgula três mil quatrocentos e oitenta e dois por cento. -------------  
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-------- 3 - Os juros são pagos postecipadamente, vencendo-se a primeira prestação três 

meses, a contar da data deste contrato, após o visto do Tribunal de Contas, e cada uma das 

demais no correspondente dia de cada trimestre subsequente. --------------------------------------  

-------- 4 - Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação ou quantia são devidos 

juros moratórios, à taxa nominal aplicável acrescida de quatro pontos percentuais, a título 

de mora e cláusula penal, que se vencem e são exigíveis diariamente e sem dependência de 

interpelação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- QUARTA (Processamento)----------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - O empréstimo é processado numa conta interna constituída para o efeito, pela 

CAIXA AGRÍCOLA, com a numeração que o sistema automático lhe atribuir e que poderá 

ser alterada, a qual funcionará por contrapartida da conta de depósitos à ordem com o NIB 

0045.7212.40005530165.03, designada por Conta D.O., titulada em nome do MUNICIPIO 

DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL e domiciliada no balcão de São Brás de Alportel. --------------  

-------- 2 - O crédito do capital mutuado e os débitos das obrigações de pagamento 

emergentes deste contrato serão processados e efectuados na referida Conta D.O., que o 

MUTUÁRIO se obriga a ter suficientemente provisionada, nas datas de vencimento das suas 

obrigações, e que autoriza a CAIXA AGRÍCOLA, a movimentar e debitar, para efectivar 

quaisquer pagamentos. ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Os extractos das referidas contas, processados pela CAIXA AGRÍCOLA, 

constituem documentos bastantes para prova da sua movimentação e da dívida. ----------------  

-------- QUINTA (Condições gerais) --------------------------------------------------------------------  

-------- 1 - As prestações de capital e de juros e demais obrigações são exigíveis e devem ser 

pagas nas datas dos respectivos vencimentos, independentemente de qualquer aviso ou 

interpelação para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Todos os pagamentos, seja qual for a indicação do MUTUÁRIO, mesmo os 

realizados através da referida conta D.O, serão imputados pela ordem seguinte: a despesas e 

encargos, a juros de mora, a juros remuneratórios e a capital. -------------------------------------  

-------- 3 - Os actos processados ao abrigo deste contrato, estão isentos de comissões. ---------  

-------- 4 - A taxa de juro nominal aplicável em cada período será adequada em função das 

variações que ocorrerem, com referência ao indexante acima previsto para a sua 

determinação, aplicando-se automaticamente e sem necessidade de qualquer comunicação 

prévia ou posterior. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- 5 - Mas se o indexante acima previsto for substituído ou deixar de ser usado, a CAIXA 

AGRÍCOLA poderá aplicar outro e/ou outra taxa de juro, após a sua comunicação ao 

MUTUÁRIO considerando-se por este aceite se não optar pela resolução do contrato, que 

terá de ser feita por escrito e entregue à CAIXA AGRÍCOLA, nos cinco dias seguintes à 

sobredita comunicação; caso em que o MUTUÁRIO se obriga a reembolsar as quantias 

mutuadas e a pagar os juros e demais quantias devidas, na totalidade, no prazo de trinta dias 

a contar daquela comunicação da CAIXA AGRÍCOLA, aplicando-se nesse período a última 

taxa vigente.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - A falta ou demora da CAIXA AGRÍCOLA na cobrança de créditos e na efectivação 

de débitos na Conta D.O., ou no exercício de algum direito ou faculdade, não representa a 

concessão de moratória, nem a renúncia ou perda de qualquer prazo ou direito e à percepção 

dos créditos e quantias que lhe sejam devidas. --------------------------------------------------------  

-------- 7 - O MUTUÁRIO também se obriga ao seguinte:--------------------------------------------  

-------- a) A fornecer prontamente à CAIXA AGRÍCOLA, sempre que esta o solicite, os 

documentos e informações relativos à aplicação das quantias mutuadas e à disponibilidade e 

aplicação das verbas e valores a que se reporta a cláusula sétima. --------------------------------  

-------- b) A inscrever nos seus orçamentos anuais as verbas necessárias para fazer face ao 

serviço da dívida do financiamento, podendo a CAIXA AGRÍCOLA exigir, em qualquer 

momento, a prova da respectiva inscrição orçamental.-----------------------------------------------  

-------- c) A pagar os impostos e encargos relativos a este contrato e as despesas que a 

CAIXA AGRÍCOLA faça para assegurar ou obter o pagamento dos seus créditos. --------------  

-------- d) A dar imediato conhecimento à CAIXA AGRÍCOLA de toda e qualquer acto ou 

diligência administrativa, judicial ou extrajudicial de que seja citado ou interpelado, ou de 

outro facto que de alguma forma possa afectar ou pôr em risco as garantias e o cumprimento 

das obrigações. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SEXTA (Incumprimento e exigibilidade) -----------------------------------------------------  

-------- 1 - O não cumprimento pontual de quaisquer obrigações do MUTUÁRIO para com a 

CAIXA AGRÍCOLA, ainda que decorrentes de outros actos e títulos, produz o vencimento 

antecipado e a exigibilidade imediata de todas as demais obrigações, sem embargo de outros 

direitos conferidos por lei ou contrato, e especialmente nos casos seguintes:---------------------  

-------- a) Se não for paga alguma das prestações de capital ou de juros, no respectivo prazo, 

ou os juros moratórios, as comissões, encargos e despesas, ou outras quantias devidas, nas 
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datas estabelecidas ou que forem indicadas pela CAIXA AGRÍCOLA.-----------------------------  

-------- b) Se não forem respeitadas as disposições relativas às garantias, ou se sobre elas 

recair alguma oposição, apreensão ou outra providência judicial, administrativa ou 

extrajudicial; ou se sobrevier facto que afecte o seu valor, integralidade e livre 

disponibilidade; ou se os respectivos valores diminuírem, forem cedidos ou disponibilizados, 

sem o acordo expresso da CAIXA AGRÍCOLA.--------------------------------------------------------  

-------- c) Se as quantias mutuadas forem aplicadas em fins diferentes daquele a que se 

destina o empréstimo; ou se não forem entregues os documentos ou não forem prestadas as 

informações que o devam ser à CAIXA AGRÍCOLA, ou neles/as haja falsidade, defeito ou 

omissão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Em caso de incumprimento e nos acima aludidos, a CAIXA AGRÍCOLA desde já 

fica autorizada a movimentar e debitar a dita Conta D.O. e quaisquer outras contas, de 

qualquer natureza, titulada em nome do MUTUÁRIO ou da Câmara Municipal de São Brás 

de Alportel, na CAIXA AGRÍCOLA contraente, para efectivar e obter o pagamento das 

obrigações emergentes deste contrato ou de qualquer outra operação de crédito, acto ou 

título, inclusive de descoberto em contas bancárias, podendo proceder à compensação com 

quaisquer saldos credores, independentemente da verificação dos respectivos pressupostos 

legais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- SÉTIMA (Garantia: consignação de receitas) -----------------------------------------------  

-------- 1 - Para garantia do bom, pontual e integral pagamento de todas as obrigações e 

responsabilidades do MUTUÁRIO, decorrentes deste contrato, designadamente do reembolso 

do capital mutuado, dos juros à taxa e sobretaxa acima estabelecidas, incluindo em caso de 

mora, bem como das despesas judiciais e extrajudiciais que a CAIXA AGRÍCOLA faça, e dos 

respectivos encargos, o MUTUÁRIO procede à consignação das suas receitas municipais, 

todas as que for legalmente admissível de se consignar, incluindo as receitas provenientes de 

fundos comunitários e do fundo social municipal, e de outros apoios a que tenha direito, com 

observância do disposto na Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007 de 15 de 

Janeiro, que revoga a Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, especialmente no n.º 2 do artigo 4.º, e 

nos artigos 24.º, 28.º e 38.º.-------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - A CAIXA AGRÍCOLA fica autorizada a receber directamente do Estado ou da 

Entidade de que provenham as verbas acima referidas e destinadas a serem consignadas, até 

ao limite das importâncias devidas, em cada momento, para consignar e afectar ao 
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pagamento dessas obrigações. ---------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - O MUTUÁRIO obriga-se a disponibilizar as importâncias necessárias, nos termos 

dos números anteriores, e a processar o seu depósito e movimentação na sobredita sua Conta 

D.O., bem como a dar instruções às entidades pagadoras para efectuarem as transferências 

para essa mesma Conta D.O., e autoriza a CAIXA AGRÍCOLA a fazer a consignação dos 

valores necessários, em conta que designar, para assegurar o pagamento do que lhe seja 

devido, nos termos deste contrato, importâncias essas que ficarão cativas e afectas ao 

pagamento dessas responsabilidades. -------------------------------------------------------------------  

-------- OITAVA (Cessão de créditos)-------------------------------------------------------------------  

-------- Ficam desde já expressamente autorizadas e aceites, sem necessidade de outro 

consentimento ou comunicação, as cessões da posição contratual e a cessão de créditos, total 

ou parcial, que a CAIXA AGRÍCOLA pretenda fazer para terceiros, e nas condições que 

entender.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- NONA (Foro e Comunicações) -----------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Para solucionar as questões relacionadas com este contrato, fica convencionado 

que será competente, no que por lei for disponível, o foro da Comarca da Sede da CAIXA 

AGRÍCOLA ou de qualquer dos seus estabelecimentos. ----------------------------------------------  

-------- 2 - As comunicações entre os Contraentes devem ser efectuadas por escrito, por carta 

ou por telecópia, dirigidas para os respectivos endereços acima mencionados na 

identificação das partes, os quais também são indicados para efeitos de citação e notificação 

judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - As comunicações e os actos da CAIXA AGRÍCOLA que devam ter como 

destinatário o MUNICÍPIO, MUTUÁRIO, poderão ser dirigidos á e/ou em nome da Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, valendo e produzindo os mesmos efeitos como se fossem 

ao MUTUÁRIO, assim como os dessa Edilidade se consideram e valerão em nome do 

MUTUÁRIO, para efeitos deste contrato e execução do que nele se estabelece.------------------  

-------- Feito em São Brás de Alportel, aos ____ de ____ de dois mil e nove, em tantos 

exemplares quantas as partes, ficando o original na posse da CAIXA AGRÍCOLA.” ------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o clausulado proposto pela 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve, CRL para este contrato, e dar poderes ao Sr. 

Presidente para o assinar e posteriormente remetê-lo ao Tribunal de Contas para efeitos de 

“Visto”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------- A MOITA, LDA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE 

FUNCIONAMENTO DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA AVª DA 

LIBERDADE:- Presente a comunicação de 12 de Dezembro de 2008, da empresa A. Moita, 

Ldª. a solicitar a prorrogação, por mais um ano, do período de funcionamento do seu 

estabelecimento sito na Avenida da Liberdade. --------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação conforme 

solicitado por mais um ano, com início a 1 de Janeiro de 2009. -------------------------------------  

-------- CADUCIDADE DO DIREITO À OCUPAÇÃO DA LOJA Nº 4 E DAS BANCAS 

Nº 28, 29 E 30 DO MERCADO MUNICIPAL – INFORMAÇÃO JURÍDICA:- Presente a 

informação jurídica de 21 de Janeiro de 2009, que abaixo se descreve, relativa à caducidade 

do direito de ocupação da loja nº 4 e das bancas nºs. 28, 29 e 30 do Mercado Municipal. -------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, e de acordo com a informação 

jurídica acima mencionada, informar os arrendatários que é intenção considerar caducadas as 

autorizações de ocupação, devendo os interessados serem ouvidos nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação jurídica: ----------------------------------------------------------------------------  

-------- “Caducidade do direito à ocupação da loja nº 4 e das bancas nº 28,29 e 30 do 

Mercado Municipal: --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Em informação jurídica de 30 de Setembro de 2008 relativamente às bancas supra 

mencionadas, entendeu-se que seria necessário primeiramente apurar se a ocupante se 

encontraria em dívida e qual o valor para que se desse início ao respectivo processo de 

execução fiscal e consequentemente se a ocupante não procedesse ao pagamento das taxas 

devidas no prazo de citação, deveria considerar-se caducada a sua autorização de acordo 

com o art. 21º do Regulamento dos Mercados e Feiras de São Brás de Alportel.-----------------  

-------- Verifica-se, quer em relação às bancas ocupadas pela senhora Antónia Filomena 

Correia Amaral Saraiva quer relativamente à ocupação da loja nº 4 por Ventura de Jesus 

Dourado e Herdeiros, que os mesmos não efectuaram o pagamento das taxas devidas no 

prazo de citação em processo de execução fiscal. Desta forma, considera-se que se encontra 

preenchido o art.º 21º do regulamento municipal supra citado, pelo que se entende, salvo 

melhor opinião, que caducaram as respectivas autorizações de ocupação. -----------------------  

-------- De acordo com o art. 77º do Regulamento de Mercados e Feiras, é da competência da 

Câmara Municipal a aplicação desta eventualidade.”------------------------------------------------  
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-------- PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE S. BRÁS DE 

ALPORTEL E A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALGARVE:- O Vice-

Presidente apresentou o protocolo a celebrar entre a autarquia e a Entidade Regional de 

Turismo do Algarve, no âmbito da realização da 31ª Edição do Festival Internacional de 

Música do Algarve (FIMA). ------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------  

-------- 1º - Aprovar a minuta do presente protocolo;--------------------------------------------------  

-------- 2º - Dar poderes ao Sr. Presidente para o assinar;---------------------------------------------  

-------- 3º - Fornecer cópia à Contabilidade para efeitos de pagamento. ----------------------------  

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

-------- “Entre: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Primeiro outorgante: Entidade Regional de Turismo do Algarve, adiante designada 

por ERTA dotada de autonomia administrativa e financeira, pessoa colectiva de direito 

público nº 508789230, com sede na Avenida 5 de Outubro, nº 18/20, 8000-076 Faro, 

representada neste acto pelo Presidente da Direcção António Francisco Ventura Pina;--------  

-------- E: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Segundo Outorgante: Município de S. Brás de Alportel, Autarquia Local com 

personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira, com sede na Rua Gago 

Coutinho, 8150-151 S. Brás de Alportel, pessoa colectiva nº 503219924, representada neste 

acto pelo respectivo Presidente da Câmara, António Paulo Jacinto Eusébio;---------------------  

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

-------- Compete à Entidade Regional de Turismo do Algarve promover o FIMA – Festival 

Internacional de Música do Algarve, e apoiar a organização e produção desta acção 

conjunta com o Teatro Municipal de Faro, em estrita colaboração com as Autarquias do 

Algarve.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O programa da 31ª edição do FIMA aposta na qualidade e grau de atractividade dos 

espectáculos, com vista a conferir ao evento uma maior notoriedade, captando a atenção do 

público e consolidando a sua imagem a nível da agenda de eventos regional, como um 

importante marco a nível da animação turística de índole cultural; --------------------------------  

-------- À semelhança de anteriores edições, o FIMA 2009, abrange a maioria dos concelhos 

do Algarve, sendo o programa de espectáculos transversal em termos regionais, valorizando 

as infra-estruturas de eventos existentes; ---------------------------------------------------------------  
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-------- Sendo de grande importância o estabelecimento de parcerias para a organização de 

iniciativas de grande relevo, o FIMA 2009 conta com o acordo das partes, na organização e 

promoção conjunta do evento, que se pretende assuma uma cada vez maior expressão a nível 

regional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- É celebrado e mutuamente aceite o presente protocolo que se regerá pelas seguintes 

cláusulas:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Primeira -------------------------------------------------------  

-------- Constitui objecto do presente protocolo a colaboração entre as partes Outorgantes, 

com vista à realização da 31ª edição do FIMA – Festival Internacional de Música do 

Algarve, evento que terá lugar entre 10 de Abril e 31 de Maio de 2009, conforme programa 

de espectáculos que se anexa. ----------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Segunda -------------------------------------------------------  

-------- Com vista à sua realização, o Município de S. Brás de Alportel compromete-se a 

promover e a agilizar os meios necessários à execução do evento consagrado ao Concelho, 

programado para o dia 28 de Maio, i.e. concerto pelo quarteto de cordas Paganini, através 

da reserva, decoração e logística do Cine-Teatro, ou outro espaço adequado que venha a 

designar para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Terceira--------------------------------------------------------  

-------- Ainda no âmbito da sua realização, o Município de S. Brás de Alportel compromete-se 

a conceder à ERTA uma comparticipação financeira de 10.000,00 euros (cinco mil eirós), em 

duas tranches iguais, a transferir do seguinte modo: -------------------------------------------------  

-------- a) 5.000,00 € (cinco mil euros), até ao dia 27 de Abril de 2009; ---------------------------  

-------- b) 5.000,00 € (cinco mil euros), até ao dia 27 de Maio de 2009. ---------------------------  

--------------------------------------------- Quarta ---------------------------------------------------------  

-------- As receitas decorrentes da venda de bilhetes revertem a favor do Município de S. Brás 

de Alportel, estimando-se um valor base máximo de 30 € (trinta euros). --------------------------  

--------------------------------------------- Quinta ---------------------------------------------------------  

-------- A ERTA compromete-se a divulgar e promover o programa FIMA 2009 através de um 

Plano de Comunicação e Meios, que contempla os materiais de comunicação do evento 

(Genérico FIMA 2009, Programa de Sala, Cartazes), out-doors, muppies, site 

visitalgarve.com e turismodoalgarve.com, Guia Algarve, e campanhas nos órgãos de 

comunicação social, imprensa, rádio e televisão, estando presente em todos eles a marca 
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institucional do Município de S. Brás de Alportel. ----------------------------------------------------  

-----------------------------------------------Sexta ---------------------------------------------------------  

-------- O presente contrato produz efeitos a partir da data da sua assinatura, vigorando até 

ao cumprimento integral das obrigações assumidas pelas Outorgantes.---------------------------  

-------- Pelas partes foi declarado que aceitam o presente protocolo com todas as suas 

cláusulas, e de que têm pleno conhecimento do seu conteúdo e que a elas se obrigam.” --------  

-------- NOMEAÇÃO DO DELEGADO MUNICIPAL DA INSPECÇÃO-GERAL DAS 

ACTIVIDADES CULTURAIS:- O Sr. Presidente informou os restantes elementos do 

executivo municipal do seu despacho de 2 de Fevereiro de 2009, em que nomeou a Chefe da 

Divisão de Administração Municipal, em regime de substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto, 

Delegada Municipal de Inspecção Geral das Actividades Culturais.--------------------------------  

-------- ALGAR – TARIFÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 2009:- 

Presente o ofício de 10 de Fevereiro de 2009, remetido pela Algar – Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, Sociedade Anónima, com sede em Faro, a esclarecer os 

valores do tarifário a praticar para os resíduos sólidos urbanos e restantes resíduos depositados 

em aterro, durante o ano de 2009.------------------------------------------------------------------------  

-------- Após a sua análise detalhada, verificou-se que foram mantidos os valores de 2008.-----  

-------- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, fornecer cópia destes 

documentos à Secção de Contabilidade para efeitos de conferência de facturas. ------------------  

-------- ATRASO NO PAGAMENTO DAS RENDAS MENSAIS DO BAIRRO SOCIAL 

DE CENTO E DOIS FOGOS:- Presente uma informação da Secção de Taxas e Licenças, 

esclarecendo que os ocupantes dos fogos números dez, vinte, setenta e cinco e oitenta e cinco 

do Bairro Social de 102 fogos não pagaram atempadamente as rendas no mês em curso. -------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o disposto no artigo 

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

-------- 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 

quatro a dezasseis de Fevereiro em curso, no uso das delegações tácitas e outras que foram 

atribuídas ao Senhor Presidente e constantes das deliberações da reunião ordinária realizada 
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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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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 duzentos e 

quarenta e quatro a trezentos e vinte, de trezentos e vinte e sete a quatrocentos e vinte e nove, 

no valor de cento e dezanove mil, quarenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos; ------------  

-------- Deliberou ainda, por unanimidade, os pagamentos a que correspondem os documentos 

de despesa números trezentos e vinte e um a trezentos e vinte e seis, quatrocentos e trinta e 

quatrocentos e trinta e um, no valor de trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e um euros e 

trinta e quatro 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 18,30 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 

  
 


