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CÂMARA M UNICIPAL  

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL  

ACTA N.º 5/2009 
da reunião ordinária de 3 de Março de 2009 

 

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

VEREADORES PRESENTES: Dra. Judite Gil Gonçalves Neves, Dr. Joaquim Gago 

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

 

 

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

 -------- Vítor Manuel Martins Guerreiro, Vice-Presidente, ausente por motivos de doença. -----  

 

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



     

 

Reunião de 2009/03/03  Página 2 

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: -------------------------------------------------------------  

 -------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número quarenta, respeitante ao 

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

novecentos mil, seiscentos e trinta e seis euros e treze cêntimos dos quais um milhão, 

oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e cinquenta euros e trinta e quatro cêntimos em 

contas de depósito à ordem, mil euros em fundo de maneio, dois mil, seiscentos e oitenta e 

cinco euros e setenta e nove cêntimos em numerário, este último em cofre na Tesouraria 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciada esta 

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

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

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

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

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

 

INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO 
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Sendo catorze horas e trinta 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 solicitou autorização para serem incluídos no decorrer desta 

reunião os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- – Escritura da permuta de bens presentes por bens futuros; ---------------------------------  

 -------- – Venda em hasta pública de um triturador-destroçador de verdes; ------------------------  

 -------- – Execução de Ramal de Esgotos;--------------------------------------------------------------  

 -------- – Projecto da Junta de Freguesia;---------------------------------------------------------------  

 -------- – Isenção das Taxas para a construção da nova sede da Junta de Freguesia de S. Brás 

de Alportel; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a inclusão destes assuntos 

nas matérias a analisar nesta reunião. -------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza questionou o Sr. Presidente acerca do 

processo de criação de uma nova Junta de Freguesia. O Sr. Presidente respondeu que tinha 

falado com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr. Eduardo Cabrita sobre a 

nova legislação de criação, extinção e junção de Juntas de Freguesia, ao que este respondera 

que se teria de aguardar pela sua publicação. Assim, respondeu ainda que aguardava pela 

nova lei, para dar o passo seguinte. O Sr. Presidente referiu ainda que o concelho de S. Brás 

de Alportel tem dimensão suficiente para ter mais do que uma junta de freguesia, atendendo 

às especificidades do território.  -------------------------------------------------------------------------  

 -------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza inquiriu o Sr. Presidente acerca da fase em 

que se encontra o acesso de S. Brás à Via do Infante. O Sr. Presidente respondeu que segundo 

informações avançadas pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto das Obras Públicas, Eng.º Paulo 

Campos foi o Consórcio da Edifer que ganhou o concurso, e que está previsto a assinatura do 

contrato para o mês de Maio, iniciando-se os trabalhos no Verão. A rotunda do Mercado 

Abastecedor e o acesso a S. Brás de Alportel estão considerados no cadernos de encargos da 

presente obra como uma situação prioritária, para serem construídas em vinte e quatro meses. 

 -------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza inquiriu também o Sr. Presidente acerca do 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico sob o n.º 16/2007, de José Manuel 

da Silva de Jesus, do sítio Monte da Ribeira. O Sr. Presidente informou que o presente 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
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processo foi remetido para parecer do consultor jurídico, uma vez que não cumpre o PROTAL 

nem o PDM. Por outro lado, a ruína existente no prédio não tem volumetria e está situada na 

área da barragem, pelo que se deve aguardar o referido parecer.------------------------------------  

 -------- O Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza solicitou informações ao Sr. Presidente 

acerca do processo em tribunal relativo à demolição da casa na Rua Serpa Pinto. O 

Sr. Presidente informou que no passado mês de Fevereiro houve uma sessão em tribunal, na 

qual esteve presente o Dr. Barros, consultor jurídico da autarquia. Não tendo ocorrido nessa 

sessão qualquer tomada de decisão. Mais informou, que no dia de hoje chegou um ofício do 

Tribunal a solicitar a dilação do prazo, pelo facto de já ter atingido os três anos. O Sr. 

Presidente informou que remeteu o referido ofício ao consultor jurídico. -------------------------  

 -------- Por último o Vereador, Dr. Joaquim Gago Mendoza manifestou o seu agrado pela 

agenda cultural do passado mês de Fevereiro, dedicado à fadista Amália Rodrigues, dez anos 

após a sua morte. Considerou que a viagem a Lisboa, com a visita à casa museu da fadista foi 

um sucesso. Também os momentos que decorreram no museu foram um êxito, estiveram 

presentes mais de duzentas pessoas. Referiu ainda que a fadista é um símbolo do nosso país. --  
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PROCº Nº 81/2008, DE EMANUEL MARTINS UVA SANCHO – PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO 

MULTIFAMILIAR EM BANDA COM DOIS PISOS EM GRALHEIRA :- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 81/2008, em que 

Emanuel Martins Uva Sancho, residente na cidade de Faro, solicita informação prévia 

acerca da construção de um edifício multifamiliar em banda, com dois pisos, num prédio de 

que é proprietário, sito em Gralheira, deste município.-----------------------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 20 de Fevereiro de 2009, que a seguir se 

transcreve e de que deve ser dado conhecimento ao peticionário, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, informar que é viável a construção pretendida, alertando para o 

facto de se considerar Impacto Semelhante a Loteamento a partir de 4 entradas nos termos do 

Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Município de S. Brás de 

Alportel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “1 - Pretende o requerente informação sobre a viabilidade de construção de um 

conjunto de três edifícios em banda com dois pisos, sendo dois unifamiliares e um bifamiliar 

num total de 4 fracções, localizado na Gralheira, na Vila de São Brás de Alportel. -------------  

 -------- 2 - Uma vez que a parcela em analise é abrangida por diferentes regime de 

ordenamento, entendem estes serviços que a proposta apresentada não deve integrar a 

secção a Poente incluída na RAN incluída na Agrícola Indiscriminada, não obstante a 

obrigatoriedade de manter essa secção remanescente em bom estado de conservação, 

evitando a criação de terrenos baldios. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Analisada a pretensão, consideram estes serviços que: ---------------------------------  

 -------- Verifica-se o cumprimento do PDM face á classificação de Espaço estruturante 

Categoria II – Nascente (855,00m2), regendo-se pelas disposições dos artigos 57º do RPDM;  

 -------- No que se refere ao Regulamento Municipal, deverá ser aplicado o artº7, Impacte 

Semelhante a um Loteamento relativamente a área de Espaços Verdes e Equipamento, tendo 

sido omitida as respectivas áreas, pelo que deverá ser “paga uma compensação ao 

município, em numerário ou espécie”, nº 4, artigo 44º do Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de 

Dezembro, alterado pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro. --------------------------------------------  

 -------- Artigo 7.º. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Impacte semelhante a um loteamento: -------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- Para efeitos de aplicação no n.º 5 do artigo 57.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, considera-se 

gerador de um impacte semelhante a um loteamento: ------------------------------------------------  

 -------- a) Toda e qualquer construção que disponha de mais do que uma caixa de escadas de 

acesso comum a fracções ou unidades independentes; -----------------------------------------------  

 -------- b) Toda e qualquer construção que disponha de quatro ou mais fogos com acesso 

directo e independente a partir do espaço exterior; -------------------------------------------------  

 -------- c) Conjunto de edifícios contíguos e funcionalmente ligados entre si que comportem 

fogos e unidades de utilização que, somados, atinjam um número superior a 10; ----------------  

 -------- d) Edifícios que disponham de uma área de construção superior a 2000 m2; ------------  

 -------- e) Todas aquelas construções e edificações que envolvam uma sobrecarga dos níveis 

de serviço nas infra-estruturas e ou ambiente, nomeadamente vias de acesso, tráfego, 

parqueamento, ruído, etc. -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 4 - Atendendo ao estipulado do artigo 7º do Regulamento e Municipal, se o prédio a 

lotear já estiver servido pelas infra-estruturas a que se refere a alínea h) do artigo 2º ou não 

se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço verde público no referido 

prédio ou ainda nos casos referido no nº 4 do artigo anterior, não há lugar a qualquer 

cedência para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma 

compensação ao município, em numerário ou em espécie, nos termos definidos em 

Regulamento Municipal (artigo 44º do Decreto – Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com 

alteração pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro). -------------------------------------------------------  

 -------- Dado que a proposta é pouco elucidativa quanto aos acessos e definição da mesma 

para estes serviços se pronunciarem sobre a viabilidade da mesma, analisado o estipulado 

em Regulamento Municipal, esta insere dento do artigo 7º pelas alíneas B) e E). ----------------  

 -------- Assim deverá o executivo pronunciar-se sobre o assunto. ----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 -------- Estendais - soluções adequadas a prédios urbanos; -----------------------------------------  
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 -------- Parabólicas – optar por um sistema partilhado, colocando apenas 1 unidades para 

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

 -------- Marquises – impedir seu encerramento; ------------------------------------------------------  

 -------- Direitos de autor…… ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- 6 - Relembramos que a emissão da propriedade horizontal carece da apresentação do 

Regulamento de Condomínio que deve anexar-se ao presente processo cópia do mesmo. ------  

 -------- 7 - Mais se informa que a gestão das infra-estruturas e dos espaços verdes de 

utilização colectiva deve ser confiada ao condomínio dos lotes ou a uma associação de 

moradores, mediante a celebração com o município de acordos de cooperação (artigo 46º do 

decreto – lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com redacção dada pela Lei nº 60 de 4 de 

Setembro) definido pelo regulamento do loteamento e posteriormente pelo regulamento de 

condomínio.------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 8 - Finalmente estes serviços alertam para a necessidade de cumprir o Decreto – Lei 

nº163/06 de8 de Agosto, sendo intenção desta edilidade promover a todos os níveis uma 

arquitectura inclusiva, fomentando a mobilidade urbana para todos os cidadãos.---------------  

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

 -------- Face ao exposto, é quanto nos cumpre informar e remeter á consideração superior. ---  

 -------- Mais se informa, o executivo deverá pronunciar-se sobre o assunto do ponto nº 5 da 

presente informação.” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE MORA DIA 

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

de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 4/2009, 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 num 

prédio de que é proprietária no sítio da Soalheira, deste município. --------------------------------  

 -------- Atendendo à informação técnica de 26 de Fevereiro de 2009, que abaixo se transcreve 

e que deve ser dado conhecimento à peticionária, e uma vez que já foi ouvida nos termos do 

Código do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

mandar informar que não é viável a pretensão pelo facto de não estar em causa a existência da 

ruína, mas sim a ausência de volumetria do edifício existente, de acordo com o art.º 23-E do 

Plano Director Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------- “Na sequência da deliberação de 3 de Fevereiro de 2009, vêm a requerente 

pronunciar-se, nos termos do artigo 101º do Código Procedimento Administrativo, 

solicitando reavaliação do pedido em questão. -------------------------------------------------------  

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

 -------- 1 - Apesar da existência da ruína, comprovada pela certidão emitida por estes 

serviços em 2005, a mesma não reúne condições para receber uma intervenção urbanística 

de reconstrução, porque efectivamente definida volumetricamente; -------------------------------  

 -------- 2 - Para além do acima mencionado, o local da pretensão encontra-se inserido em 

Reserva Ecológica Nacional, a qual no seu artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de 

Agosto define como uma das acções e usos interditos das obras de urbanização, construção e 

ampliação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - Não existindo implantação definida no local, uma vez que a ruína é composta por 

uma parede e um amontoado de pedras, também não seria possível aplicar o disposto no 

ponto 4 da alínea g) da Portaria n.º1356/2008 de 26 de Novembro relativo a essa mesma 

implantação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Face aos elementos entregues, estes serviços informam que se mantém a informação 

técnica desfavorável do parecer técnico datado de 21 de Janeiro de 2009, porque o que está 

em causa é a ausência de volumetria da ruína e a sua implantação e não a sua existência.” ---  

 -------- PROCº Nº 83/2008, DE MICHAEL SIMON E ADRIENNE MARIA  SIMON – 

LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES EM HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM CERRO 

DA MESQUITA :- Presente o processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico 

Municipal sob o nº 83/2008, em que Michael Simon e Adrienne Maria Simon, residentes 

em Cerro da Mesquita, deste município, solicitam a legalização do projecto de arquitectura, 

referente a obras de alterações que levaram a efeito num prédio que possuem em Cerro da 

Mesquita. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo rectificar o desfasamento de áreas do prédio em questão até à emissão da autorização 

de utilização, de acordo com o ponto 2 da informação técnica de 23 de Fevereiro de 2009, e 

que a seguir se descreve e de que deve ser dado conhecimento aos peticionários. ----------------  

 -------- Informação Técnica: ---------------------------------------------------------------------------  

 -------- “O Presente processo tem como antecedentes os processos de obras: --------------------  
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 -------- Nºs 247/87 que corresponde à génese do edifício e consequente ampliação; -------------  

 -------- Nºs 237/98 que corresponde às alterações do prédio existente que obteve numa 

primeira intervenção a aprovação e o respectivo alvará de construção e numa segunda 

intervenção projecto de arquitectura e especialidades aprovadas mas não tendo sido 

levantada a licença tendo consequentemente caducado. ---------------------------------------------  

 -------- Pretende o requerente regularizar a situação junto da Câmara Municipal procedendo 

à Legalização de Alteração da moradia unifamiliar em causa. -------------------------------------  

 -------- 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); 
Categoria: Dos espaços agrícolas condicionados (alínea 

b) do artigo 31.º do RPDM); 
Área: - 

Servidões Administrativas/ Restrições 
de utilidade pública 

- 
 

Outras: 
Zona afastada: protecção às captações 
públicas; 
Servido por rede de abastecimento de água; 

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

 -------- 1 - Situado em Cerro da Mesquita – São Brás de Alportel, sob: ---------------------------  

 -------- Prédio misto – Moradia com dois pavimentos e quintal, sendo o rés-do-chão composto 

por quarto, 2 casas de banho, vestiário e terra de cultura com árvores. Da composição do 

prédio também faz parte uma piscina com área total de 3 006m2; ----------------------------------  

 -------- Constituído com artigo rústico 1093 e artigo urbano 7168 ambos inscritos na 

Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel sob nº 01715/221286; ---------------  

 -------- 2 - Verifica-se um desfasamento da área de terreno apresentado sob levantamento 

REQUERIMENTOS 
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topográfico ( 2 127 m2) relativamente ao descrito em Registo da Conservatória (3 006 m2), 

situação que se encontra pendente de esclarecimentos desde da fase de apreciação liminar; --  

 -------- 3 - Consta do processo parecer da Administração da Região Hidrográfica do Algarve 

I.P que “…a impermeabilização a efectuar para a construção pretendida não irá afectar os 

recursos hídricos, uma vez que a cobertura de solo existente, é de natureza argilosa, com 

permeabilidade reduzida. Em relação à localização da pretensão em zona de protecção 

afastada às captações públicas, também esta não irá ter impacte sobre as mesmas, desde que 

não ocorra a infiltração de qualquer tipo de afluentes no solo …” --------------------------------  

 -------- 4 - Salienta-se as seguintes alterações executadas: ------------------------------------------  

 -------- Alteração de um terraço coberto numa divisão (escritório) sem que tenha havido 

qualquer aumento de área, ou alteração estrutural, tendo sido removido o “barbecue” 

existente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Os vãos entre pilares existentes foram fechados, deixando apenas janelas; --------------  

 -------- Alterações de algumas paredes interiores; ----------------------------------------------------  

 -------- Construção de uma nova instalação sanitária e demolição de outra; ---------------------  

 -------- 5 - Da pretensão resulta uma área bruta total coberta de 385,88 m2, situação que não 

se verifica inconveniente uma vez que é inferior à área aprovada aquando da pretensão 

relativa à génese do edifício sob processo de obras n.º 247/87 com área de 260,80 m2; --------  

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

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

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

 -------- 7 - Quanto ao plano de acessibilidades nada a opor uma vez que da alteração não se 

verificam desconformidades face ao edifício existente. ----------------------------------------------  

 -------- 8 - Salienta-se que face à existência de trabalhos não autorizados pela Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel, na propriedade do requerente, a prossecução do mesmo 

deverá levar ao apuramento das responsabilidades sobre o sucedido através de um processo 

de contra ordenação, alínea r) do ponto nº1 do artigo 98.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

Dezembro, na redacção da Lei nº60/2007, de 4 de Setembro.---------------------------------------  

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

 -------- Face ao exposto, considera-se que a pretensão reúne condições à obtenção de parecer 

favorável no entanto, informa-se que encontram-se por esclarecer as dúvidas suscitadas no 

âmbito do desfasamento de área da propriedade conforme descrito pelo ponto 2, remetendo o 
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assunto à consideração superior.” ----------------------------------------------------------------------  

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

EDIFÍCIO UNIFAMILIAR EM RUA ANÍBAL ROSA DA SILVA :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 107/2008, em que Bruno 

Sousa Costa, residente em Barrabés, deste município, solicita a aprovação do projecto de 

arquitectura e das especialidades de um edifício multifamiliar num prédio sito na Rua Aníbal 

Rosa da Silva, desta Vila. --------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura 

de acordo com a informação técnica de 27 de Fevereiro de 2009. ----------------------------------  

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

E AMPLIAÇÃO DE MORADIA, PISCINA E MUROS EM SOALHEIR A:- Presente o 

processo entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 113/2008, em 

que Joaquim José de Sousa Brito, residente na cidade de Faro, solicita a prorrogação do 

prazo concedido pela Câmara Municipal na sua reunião de 3 de Fevereiro de 2009 para 

apresentar alegações no âmbito do art.º 101 do Código do Procedimento Administrativo, por 

mais 10 dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo 

por mais 10 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- PROCº Nº 122/2008, DE SIMON PAUL WALSH – RECONSTRUÇÃO E 

ALTERAÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM GARCIA :- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 112/2008, em que Simon 

Paul Walsh, residente em Cerro das Árvores, lote 28, deste município, solicita aprovação do 

projecto de arquitectura referente à reconstrução e alteração de uma moradia, que pretende 

levar a efeito em Garcia, deste município. -------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, 

devendo o requerente entregar os projectos das especialidades no prazo de seis meses. ---------  

 -------- PROCº Nº 93/2008, DE URBIFORAL – IMÓVEIS, LDª – CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO COM IMPACTE SEMELHANTE A LOTEAMENTO EM CAM PINA:- 

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

nº 93/2008, em que a firma Urbiforal – Imóveis Unipessoal, Ldª, com sede no sítio das 

Figuras, município de Faro, a solicitar a aprovação do licenciamento de um edifício com 

impacte semelhante a loteamento, num prédio que possui em campina, deste município. -------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar esclarecimentos e 

rectificações nos termos da informação técnica de 26 de Fevereiro de 2009, e que abaixo se 

transcreve, devendo dar-se conhecimento da mesma à firma peticionária. ------------------------  

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

 -------- “Pretende a requerente a informação acerca de um de Impacte Semelhante à de uma 

operação de Loteamento constituída por 9 moradias em banda mais cave, piscina e muro de 

vedação – Condomínio fechado, que se pretende implantar na Campina. -------------------------  

 -------- 1 - Na sequencia do parecer emitido pelo Director Técnico Municipal, datado de 

10/02/2009, na qual deverá ser cumprida o teor da informação técnica. --------------------------  

 -------- 2 - Atendendo a proposta apresentada tratar-se de um Impacto Semelhante a 

Loteamento, deverá cumprir a Portaria 216-B/2008 de 3 de Março, implica a previsão de 

uma parcela de terreno destacada individualmente a espaços verdes e de utilização colectiva, 

infra-estruturas viárias e equipamento. ----------------------------------------------------------------  

 -------- 3 - A presente operação de relevância Urbanística, verifica-se o incumprimento da 

disposição legal da Portaria 216-B/2008 de 3 de Março, no que se refere as cedências de 

Espaços de Equipamento de Utilização colectiva e Espaços Verdes e de Utilização Colectiva 

pela presente portaria o requerente deveria ceder 567,00m2 e cedeu 297,13m2. ----------------  

 -------- 4 - Em comparação da proposta anteriormente apresentada com a última versão, em 

análise, verifica-se um aumento nos valores das cedências urbanísticas em contradição com 

a leitura da peça desenhada (folha nº 181 do presente processo), a qual nos indica uma 

redução e não um aumento. Esta situação carece de esclarecimentos. ----------------------------  

 -------- Ainda se verifica o incumprimento já solicitado na informação técnica de 27 de 

Novembro de 2008, que a seguir se descreve: --------------------------------------------------------  

 -------- Deverá a requerente apresentar as necessárias rectificações e cumprimento ao 

parecer emitido em 31 de Outubro de 2008 de que se anexa fotocopia, resultante da análise 

técnica do Projecto de Segurança Contra Riscos de Incêndios. ------------------------------------  

 -------- Foi entregue o termo de responsabilidade dos técnicos autores do projecto de 

arquitectura referindo a conformidade da proposta com o Decreto - Lei n.º 163/06 de 8 de 

Agosto, assim como foi entregue o Plano de Acessibilidade (estabelecido n.º 5 do artigo 3º do 

diploma) e não considerando um dos lugares de estacionamento para uso de pessoa com 

mobilidade condicionada, situação que deverá ser rectificada.------------------------------------  

 -------- A gestão das infra-estruturas e dos espaços verdes de utilização colectiva pode ser 
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confiada a moradores ou a grupos de moradores das zonas loteadas e urbanizadas, mediante 

a celebração com o município de acordos de cooperação ou de contratos de concessão do 

domínio municipal (artigo 46º do D.L. nº 555/99 de 16 /12 com redacção dada que lhe foi 

conferida pela Lei nº 60/07 de 4 de Setembro) ou caso o regulamento define, poderá cada 

proprietário do lote fazer a manutenção do espaço verde junto à entrada do seu lote, situação 

que o loteador deverá pronunciar-se sobre o assunto. ----------------------------------------------  

 -------- 5 - Relativamente à gestão do espaço verde de utilização pública, propõe-se que seja 

mantido pelo condomínio, a fim de ser minimizado o custo da mesma, por parte do município, 

garantido – se no entanto a alimentação de água pública para a sua rega. -----------------------  

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

 -------- Face ao exposto, consideram estes serviços, que a pretensão não reúne condições 

para a emissão de uma informação favorável, podendo ser, no entanto, supridas pelo 

responsável pela instrução do procedimento para corrigir o pedido, ressalvando o referido 

na informação supra. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

superior.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FONTE MOURO, DE MARIA ALEXANDRA DÓRIA DE POÇOS FERR EIRA SÁ 

TEIXEIRA :- Presente um requerimento de Maria Alexandra Dória Pereira de Poças 

Ferreira Sá Teixeira, residente no sítio de Mouro, deste município, a solicitar que lhe seja 

certificado que o seu prédio rústico sito em Fonte de Mouro, deste município, inscrito na 

matriz sob o n.º 15433, composto por terra de cultura com árvores e confrontado do norte com 

caminho, do sul e do nascente com João de Sousa Brito e do poente com caminho, com área 

de registo de 3500 m2, foi atravessado pela Estrada Municipal 1205, ficando o referido prédio 

dividido em dois prédios distintos, conforme abaixo se discrimina: --------------------------------  

 -------- Prédio A – prédio rústico, sito em Fonte de Mouro, composto por terreno de cultura 

com árvores, com a área total de 2984 m2, confrontado do norte com caminho, do sul com a 

Estrada Municipal 1205, do nascente com João de Sousa Brito e do poente com caminho. -----  

 -------- Prédio B – prédio rústico, sito em Fonte de Mouro, composto por terreno de cultura, 

com a área total de 344 m2, confrontado do norte com a Estrada Municipal 1205, do sul e do 

nascente com João de Sousa Brito e do poente com Horácio Aleixo. ------------------------------  

 -------- A Estrada Municipal a atravessar a propriedade tem a área de 210 m2. -------------------  

REQUERIMENTOS 
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 -------- O somatório das partes perfaz a área total de 3.538 m2, existindo uma diferença de 38 

m2 quando comparado com o previsto no registo predial (3500 m2). -------------------------------  

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

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

prédios mencionados em A e B. Deverá ainda constar na certidão a diferença encontrada entre 

a área registada e a área constante no levantamento topográfico. -----------------------------------  

 -------- INSTALAÇÃO DE CARPINTARIA EM FARROBO, DE NOÉMIA DE SOUSA 

GUERREIRO:- Presente um requerimento de Noémia Viegas de Sousa Guerreiro, residente 

no sítio do Farrobo, deste município, a solicitar que lhe seja certificado se, quanto à 

localização, existem ou não inconvenientes na instalação e consequente exploração de uma 

carpintaria num armazém de que é proprietária no sítio do Farrobo, deste município. -----------  

 -------- A Câmara deliberou, por unanimidade, mandar certificar que, quanto à localização, 

não existem inconvenientes na instalação e consequente exploração da carpintaria no local 

supra referenciado. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- RAMAL DE LIGAÇÃO DE ESGOTOS EM CAMPINA :- Da Secção 

Administrativa de Águas e Saneamento, foi presente uma informação acerca da execução 

de um ramal de esgotos efectuado pelos serviços municipais, a solicitação de residente em 

Campina num total € 5.037,79 (cinco mil e trinta e sete euros e setenta e nove cêntimos). ------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o preço, pondo-o à 

cobrança nos meses de Março e Abril próximos futuros. --------------------------------------------  

 -------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO FINAN CEIRA 

E PATRIMONIAL :- O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu despacho de 27 de 

Fevereiro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa a transcrever: ------  

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

Finanças, Clotilde Rosária Sereno Martins Gomes, foi nomeada por meu despacho de 

02/02/2009, para o cargo de Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime de 

substituição, Lília Cristina Martins Pires. -------------------------------------------------------------  

 -------- Com o objectivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a sua 

recepção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e dos 

n.os 1 e 2 do art.º 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego na Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, em regime 

de substituição, Lília Cristina Martins Pires as seguintes competências: -------------------------  

 -------- a) Assinar a correspondência da autarquia no tocante a:-----------------------------------  

 -------- i) Remeter requisições, depois das mesmas serem autorizadas e assinadas; -------------  

 -------- ii) Remeter cheques, notas de crédito ou informações sobre transferências bancárias, 

relativos a facturação e/ou transferências e subsídios, depois dos referidos documentos terem 

sido devidamente assinados pelo Tesoureiro, pelo signatário ou por quem esteja habilitado 

para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários adstritos à Divisão Financeira e 

Patrimonial; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos funcionários adstritos à Divisão Financeira e Patrimonial com respeito pelo 

interesse do serviço; --------------------------------------------------------------------------------------   

 -------- d) Autorizar a restituição de documentos relativos a processos arquivados na 

respectiva divisão, desde que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos pelos 

DELIBERAÇÕES 
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particulares; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- e) Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados na respectiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados; -----------  

 -------- f) Assinar certidões e atestados, da respectiva divisão, após autorização superior; -----  

 -------- g) Solicitar directamente aos funcionários adstritos ao Departamento Técnico 

Municipal e às outras Divisões Municipais colaboração em matéria relacionada com Plano 

Plurianual de Investimentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, de modo a facilitar o 

exercício das suas competências; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Praticar outros actos e formalidades de carácter instrutório necessários ao 

exercício da competência decisória do delegante.” ---------------------------------------------------  

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

 -------- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL : - O Senhor Presidente leu, em voz alta, o teor do seu 

despacho de 27 de Fevereiro de 2009 sobre o assunto mencionado em epígrafe e que se passa 

a transcrever: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Finanças, Clotilde Rosária Sereno Martins Gomes, foi nomeada por meu despacho de 

02/02/2009, para o cargo de Chefe da Divisão de Administração Municipal, em regime de 

substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto. -------------------------------------------------------------  

 -------- Com o objectivo de tornar mais céleres os procedimentos administrativos, desde a sua 

recepção nos serviços municipais até à sua conclusão, nos termos do disposto no n.º 2 do 

art.º 35º do D.L. n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Código do Procedimento Administrativo), e dos 

n.os 1 e 2 do art.º 70º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro, delego na Chefe da Divisão de Administração Municipal, em 

regime de substituição, Ema Paula Guerreiro Pinto as seguintes competências: -----------------  

 -------- a) Justificar ou injustificar as faltas dos funcionários adstritos à Divisão de 

Administração Municipal; -------------------------------------------------------------------------------  

 -------- b) Propor a aprovação e alteração do mapa de férias e restantes decisões relativas a 

férias dos funcionários adstritos à Divisão de Administração Municipal com respeito pelo 

interesse do serviço; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- c) Autorizar a restituição de documentos relativos a processos arquivados na 

respectiva divisão, desde que se tornem dispensáveis aos serviços e sejam requeridos pelos 
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particulares; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- d) Autorizar o fornecimento de fotocópias simples ou autênticas, relativas a processos 

arquivados na respectiva divisão, desde que solicitado pelos legítimos interessados; -----------  

 -------- e) Assinar certidões e atestados, da respectiva divisão, após autorização superior; ----  

 -------- f) Proceder às diligências internas e externas, com vista ao pedido de renovação de 

licenças e outros que dependam unicamente do cumprimento de formalidades burocráticas, a 

fim de habilitarem o signatário a proceder a despacho definitivo que recairá sobre a petição 

(anúncios, ocupação da via pública à excepção das destinadas à Divisão de Planeamento 

Urbanístico, horário de funcionamento, realização de leilões, etc.); -------------------------------  

 -------- g) Remeter directamente à Secção de Contabilidade, toda a correspondência externa 

enviada por fornecedores e outros, no que concerne a facturas, recibos, notas de crédito, 

entre outros; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- h) Remeter directamente à Secção de Contabilidade, todos os cheques e notas de 

transferências bancárias, nomeadamente as provenientes de Impostos Directos, Fundos 

Comunitários, e para pagamento de taxas e tarifas, a fim de serem recebidas e contabilizadas 

por esta secção; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- i) Remeter à Secção de Recursos Humanos, para efeitos de informação, todas as 

petições internas e externas, a fim de habilitarem o signatário à tomada de decisão final; -----  

 -------- j) Solicitar directamente aos funcionários adstritos ao Departamento Técnico 

Municipal e às outras Divisões Municipais colaboração em matéria relacionada com Plano 

Plurianual de Investimentos, Obras, Serviços Municipais e Urbanismo, de modo a facilitar o 

exercício das suas competências; -----------------------------------------------------------------------  

 -------- k) Praticar outros actos e formalidades de carácter instrutório necessários ao 

exercício da competência decisória do delegante.” ---------------------------------------------------  

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

 -------- ESCRITURA DA PERMUTA DE BENS PRESENTES POR BENS FUTUROS – 

O Senhor Presidente apresentou uma informação prestada pelo Gabinete Jurídico desta 

autarquia datada de 02 de Março de 2009, que a seguir se transcreve: -----------------------------  

 -------- “Em virtude de já se encontrarem reunidos os documentos exigidos para a realização 

da escritura de permuta de bens presentes por bens futuros com a UNIFARO – União de 

Cooperativas de Habitação de Faro, U.C.R.L., para a construção de habitação a custos 

controlados, torna-se necessário que a Câmara Municipal delibere sobre o seguinte: ----------  

DELIBERAÇÕES 
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 -------- Irá realizar-se uma primeira escritura de bens presentes por bens futuros, onde se 

deverá estabelecer um prazo máximo para a realização de uma outra escritura de 

determinação do objecto (art. 408º nº 2 do Código Civil), onde se transmitirão 

definitivamente os bens permutados. -------------------------------------------------------------------  

 -------- Neste sentido, solicita-se à Câmara Municipal que estipule o referido prazo para a 

realização da segunda escritura, tendo em consideração um período de tempo razoável para 

que os edifícios sejam construídos e tenham a respectiva autorização de utilização.” -----------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, estipular o prazo de vinte e quatro 

meses para a realização da segunda escritura. ---------------------------------------------------------  

 -------- VENDA EM HASTA PÚBLICA DE UM TRITURADOR-DESTROÇADOR  DE 

VERDES:- O Senhor Presidente apresentou uma informação prestada pelo Sector de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks desta autarquia, esclarecendo que considera oportuna a 

alienação de um triturador-destroçador de verdes, dado que o mesmo já não é utilizado para o 

efeito, indicando a hasta pública como a opção mais viável. ----------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a alienação do triturador-

destroçador de verdes em hasta pública, por carta fechada, e com base de licitação de sete mil 

novecentos e dez euros. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL: O 

Senhor Presidente apresentou uma informação técnica, de três de Março corrente, prestada 

pelo do Director do Departamento Técnico Municipal, desta autarquia, a remeter o projecto 

do Edifício sede da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel para aprovação. -------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projecto de 

acordo com as informações técnicas da Divisão de Planeamento Urbanístico e do 

Departamento Técnico Municipal, devendo ser anexados ao processo os pareceres das 

diversas entidades no decorrer do processo de concurso. --------------------------------------------  

 -------- ISENÇÃO DAS TAXAS PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA JUNTA 

DE FREGUESIA DE S. BRÁS DE ALPORTEL:- Presente o requerimento do Presidente 

da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, a solicitar a isenção das taxas necessárias ao 

licenciamento da construção da nova sede da Junta de Freguesia. ----------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a isenção solicitada, por as 

obras em causa se destinarem à nova sede da Junta de Freguesia de S. Brás de Alportel, nos 

termos do n.º 1 do art.º 10º do Regulamento de Taxas e Licenças do Município. -----------------  
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 -------- 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 

dezoito de Fevereiro findo a dois de Março em curso, no uso das delegações tácitas e outras 

que foram atribuídas ao 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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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PAGAMENTOS AUTORIZADOS:  -----------------------------------------------------------------  

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

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

quatrocentos e vinte e dois a quatrocentos e vinte e nove, de quatrocentos e trinta e dois a 

quatrocentos e quarenta e seis, quatrocentos e cinquenta, de quatrocentos e oitenta e dois a 

quatrocentos e oitenta e oito, de quatrocentos e noventa e um a quatrocentos e noventa e sete, 

de quinhentos e seis a quinhentos e oitenta e sete, no valor de duzentos e sete mil, trinta e 

cinco euros e oitenta cêntimos; --------------------------------------------------------------------------  

 -------- Autorizou ainda os pagamentos a que correspondem os documentos números 

quatrocentos e trinta, quatrocentos e trinta e um, de quatrocentos e quarenta e sete a 

quatrocentos e quarenta e nove, de quatrocentos e sessenta e dois a quatrocentos e oitenta e 

um, de quatrocentos e oitenta e nove a quatrocentos e noventa, de quatrocentos e noventa e 

oito a quinhentos e cinco, no valor de trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e 

setenta e sete cêntimos; ----------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Tomou conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de vinte e cinco de 

Outubro de dois mil e cinco a que correspondem os documentos de despesa números 

quatrocentos e cinquenta e um, barra, um a quatrocentos e sessenta e um, barra, seis, no valor 

de duzentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e nove euros. -----------------------------------------  
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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 de Administração Municipal, em 

Regime de Substituição, a subscrevi. -------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


