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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 6/2008 
da reunião ordinária de 17 de Março de 2009 

 

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

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

Neves, Dr. Joaquim Gago Mendoza e Dra. Marlene de Sousa Guerreiro. --------------------------  

 

 

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

 

 

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

 

 

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

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

-------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. ----------------------------------  
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RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: --------------------------------------------------------------  

-------- Foi presente o documento mencionado em epígrafe número 51, respeitante ao dia de 

ontem, o qual apresenta um saldo de disponibilidades para hoje de 2.455.353,50 € dos quais 

2.452.284,25 € em contas de depósito à ordem, 1.000,00 € em fundo de maneio, 1.944,77 € 

em numerário e 124,48 € 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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-------- Sendo catorze horas e trinta minutos, o Senhor Presidente declarou iniciado o “Período 

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

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

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

-------- O Senhor Presidente pediu autorização para serem analisados os seguintes assuntos no 

decorrer da presente reunião, uma vez que não foram agendados atempadamente:---------------  

-------- – Atraso no pagamento das rendas do Bairro Social; -----------------------------------------  

-------- – Fornecimento de Gasóleo de Aquecimento para as Piscinas Municipais Cobertas – 

Lançamento de Concurso Público;-----------------------------------------------------------------------  

-------- – Acta da Comissão Municipal de Trânsito; ---------------------------------------------------  

-------- – Alteração do Tarifário das Piscinas Municipais Cobertas;---------------------------------  

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

na reunião a decorrer. --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- O Senhor Presidente manifestou o seu desagrado relativamente à vandalização de 

todas as placas de sinalética do roteiro turístico do concelho.----------------------------------------  

-------- O Vereador Vitor Guerreiro informou o executivo que foi apresentada queixa na 

Guarda Nacional Republicana contra desconhecidos.-------------------------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza alertou o executivo para o estado de conservação 

do edifício da Sociedade do Corotelo, dizendo que o mesmo apresenta perigo de derrocada.---  

-------- O Senhor Presidente respondeu que o edifício é privado, e que iria averiguar se a 

associação Sociedade do Corotelo detém a qualidade de inquilina. ---------------------------------  

-------- O Vereador Dr. Joaquim Mendoza referiu que na Praceta Clotilde Sousa é costume 

estacionarem carros frigoríficos e questionou qual a solução para esta situação.------------------  

-------- O Vereador Vitor Guerreiro informou que se os veículos aí estacionados forem 

pesados, poderá ser colocado no local um sinal de estacionamento proibido a veículos 

pesados.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, relativa à terceira 

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 em transferências correntes na Administração Autárquica;---------------------  

-------- Despesas com aquisição de bens no Departamento de Administração e Finanças;------  

-------- Despesas com aquisição de bens na Divisão de Educação Sócio-Cultural e Apoio ao 

Desenvolvimento no tocante a despesas correntes.----------------------------------------------------  

-------- Investimento em equipamento administrativo na Administração Autárquica; ------------  

-------- Investimento em equipamento administrativo no Departamento de Administração e 

Finanças; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Investimento em equipamento administrativo, equipamento básico e viadutos, 

arruamentos e obras complementares do domínio público no Departamento Técnico 

Municipal;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Investimento em instalações desportivas e recreativas e equipamento básico 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 noventa e seis mil e quinhentos 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, a terceira alteração orçamental conforme consta do mapa anexo, 

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

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

-------- CEDÊNCIA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENO PARA 

PROPOSTAS 
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CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS:- Foi presente 

uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, que abaixo se 

descreve, sobre o assunto mencionado em epígrafe.---------------------------------------------------  

-------- Proposta:-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “António Paulo Jacinto Eusébio, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 

S. Brás de Alportel, na sequência dos contactos com a empresa Vilaliving e tendo em 

consideração que: ------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) A Vilaliving enviou à Câmara Municipal, em 20 de Fevereiro um ofício informando 

que pretende construir em S. Brás de Alportel uma unidade de excelência na prestação de 

cuidados continuados, cujo investimento está orçado em 9 000 000 € com equipamento e que 

implicará a construção de uma infraestrutura com capacidade para 190 camas, criando 

directamente 90 postos de trabalho, necessitando para o efeito do apoio da autarquia, na 

cedência de um terreno, conforme protocolo a assinar entre as partes;----------------------------  

-------- b) Existe da parte da ARS de Faro o acordo e intenção de contratualizarem com a 

Vilaliving um conjunto de camas de cuidados continuados; -----------------------------------------  

-------- c) A Câmara é proprietária de um terreno rústico sito em Campina (final da Avenida 

da Liberdade) com a área de 7 520 m2, registado na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 00850/10028 G, e inscrito na matriz sob o art.º 1712, adequado do ponto de vista 

urbanístico para a implantação desta unidade;--------------------------------------------------------  

-------- Propõe que a Câmara delibere:-----------------------------------------------------------------  

-------- 1 - Ceder à Vilaliving o direito de superfície do prédio, propriedade do município, sito 

em Campina, com a área de 7520 m2, a confrontar do Norte com Francisca da Ponte e outro, 

Nascente com Avenida da Liberdade, Sul com Ângelo de Sousa Diogo e Poente com José de 

Sousa Dias e outra, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00850/10028 G e 

inscrito na matriz da Repartição de Finanças sob o artigo 1712, para construção de uma 

unidade de cuidados continuados, por um período de 50 anos, renovável por períodos de 20 

anos; - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - Que para a presente transacção, dado o seu interesse social e colectivo, a presente 

cedência de direito de superfície seja a título gratuito; -----------------------------------------------  

-------- 3 - O referido direito de superfície, com todas as benfeitorias entretanto realizadas no 

prédio, reverterão a favor do município se: ------------------------------------------------------------  

-------- Não for iniciada a construção do equipamento no prazo acordado entre as partes; ----  
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-------- For dado uso diferente àquele que foi acordado e para o qual foi cedido o terreno; ----  

-------- 4 - Submeter a presente proposta a aprovação da Assembleia Municipal.” --------------  

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

e remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação. -------------------------------------------------  

-------- REDUÇÃO EM TODOS OS ESCALÕES DO TARIFÁRIO DE ÁGUA PARA A 

INDÚSTRIA:- Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António 

Eusébio, que abaixo se descreve, sobre o assunto mencionado em epígrafe. ----------------------  

-------- Proposta:-------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando a actual conjuntura económica que o nosso país atravessa, bem como 

o aumento crescente do desemprego; -------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que o nosso concelho não é excepção desta situação;----------------------  

-------- Torna-se imperativo tomar medidas preventivas por forma a assegurar os postos de 

trabalho existentes no nosso concelho.------------------------------------------------------------------  

-------- Por este motivo, proponho, a redução de 50% do preço estabelecido em todos os 

escalões do tarifário de água para a indústria existente no concelho.------------------------------  

-------- Para os devidos efeitos junto anexo uma listagem das indústrias existentes no 

concelho e respectiva média mensal do consumo de água.” -----------------------------------------  

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

devendo a mesma ser aplicada a partir do dia 1 de Abril de 2009. ----------------------------------  

-------- REGULAMENTO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS:- Foi presente 

uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, acompanhada do 

respectivo regulamento, que abaixo se transcrevem, sobre o assunto mencionado em epigrafe.  

-------- Proposta:-------------------------------------------------------------------------------------------  

--------  “Terminado, no passado dia 4 de Março do corrente ano, o prazo de consulta pública 

da Proposta de Regulamento das Piscinas Municipais Cobertas, aprovada em reunião de 

Câmara de 4 de Novembro de 2008 e publicada em Diário da República de 22 de Janeiro 

último, sem que tenham sido apresentadas quaisquer reclamações, e após efectuadas 

algumas rectificações, de acordo com as sugestões registadas em Fichas de Sugestões, 

disponibilizadas aos utentes do equipamento, propõe-se a aprovação da proposta final do 

Regulamento, para posterior análise e votação pela Assembleia Municipal em sua próxima 

reunião.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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-------- Regulamento das Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel---------------  

-------------------------------------------------Preâmbulo -------------------------------------------------  

-------- A prática de actividades físicas e desportivas constitui um factor primordial na 

promoção da saúde e do bem-estar das populações. --------------------------------------------------  

-------- Neste sentido, o desporto tem vindo a assumir-se, como um princípio prioritário na 

acção do Município de São Brás de Alportel, no âmbito da prossecução de uma estratégia de 

Desenvolvimento, que tem por vector principal a melhoria da qualidade de vida. ---------------  

-------- A criação de novos espaços desportivos, bem como a melhoria e a conservação dos 

espaços existentes; a ampliação da oferta de actividades, modalidade e iniciativas 

desportivas; a realização de eventos desportivos; e o apoio à formação e competição 

desportivas, desenvolvidas pelas associações e entidades do concelho, constituem os 

principais vectores da política desportiva do município. ---------------------------------------------  

-------- A implementação do Parque de Desporto e Lazer de São Brás de Alportel, definido em 

Plano Director Municipal constitui o mais importante objectivo desta estratégia, visando 

dotar o município de um conjunto diversificado de infra-estruturas desportivas e espaços de 

lazer. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- As Piscinas Municipais Cobertas configuram a primeira fase de implementação deste 

Parque e têm por objectivo servir todos os munícipes, ao nível da disponibilização de um 

espaço para a prática de actividades aquáticas, aliando a vertente desportiva, às vertentes de 

lazer e tempos livres e à promoção da saúde. ----------------------------------------------------------  

-------- Respeitando o princípio da acessibilidade para todos, este equipamento desportivo 

constitui-se como um equipamento acessível e tem por objectivos servir todos os munícipes, 

procurando disponibilizar uma oferta de actividades adequada às necessidades dos utentes.--  

-------- O presente regulamento pretende estabelecer um conjunto de normas que definam as 

condições de funcionamento e utilização das Piscinas Municipais Cobertas. ---------------------  

-------- Para este efeito, o presente regulamento tem como legislação habilitante o disposto 

no Decreto-Lei nº 385/99 de 28 de Setembro, no artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa, na alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º e, ainda, na alínea a) do n.º 2 do artigo 53.º 

da Lei n.º 169/69, de 18 de Setembro, na redacção conferida pela Lei n.º 5 – A/2002 de 11 de 

Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO I----------------------------------------------  

--------------------------------------------- Disposições gerais -------------------------------------------  
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---------------------------------------------------- Artigo 1.º -----------------------------------------------  

----------------------------------------Objecto e âmbito de aplicação ----------------------------------  

-------- 1 - O presente regulamento estabelece as normas e as condições de funcionamento e 

de cedência das instalações e equipamentos do complexo das Piscinas Municipais Cobertas 

de São Brás de Alportel, adiante designadas por Piscinas. ------------------------------------------  

-------- 2 - O presente regulamento aplica-se a todos os utilizadores das Piscinas, 

designadamente: utentes, funcionários e colaboradores.---------------------------------------------  

---------------------------------------------------- Artigo 2.º -----------------------------------------------  

-----------------------------------------------Propriedade e Gestão --------------------------------------  

-------- 1 - As Piscinas são propriedade do Município de São Brás de Alportel. ------------------  

-------- 2 - A Câmara Municipal de São Brás de Alportel é responsável pela gestão, 

administração e manutenção das Piscinas, sendo adiante designada por entidade gestora. ----  

---------------------------------------------------- Artigo 3.º -----------------------------------------------  

-------------------------------------------------- Responsável ---------------------------------------------  

-------- É nomeado pela entidade gestora um funcionário, que será o responsável técnico das 

instalações e da administração ordinária das Piscinas. ----------------------------------------------  

---------------------------------------------------- Artigo 4.º -----------------------------------------------  

---------------------------------------------------- Finalidade----------------------------------------------  

-------- De modo a cumprir os objectivos para as quais foram criadas, as Piscinas 

disponibilizam um conjunto de actividades, para utilização individual e colectiva, 

nomeadamente: a iniciação, aprendizagem, aperfeiçoamento de natação pura e restantes 

disciplinas, a manutenção, recreio e ocupação dos tempos livres, bem como actividades 

aquáticas de cariz terapêutico. ---------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO II---------------------------------------------  

--------------------------------------------- Do Funcionamento ------------------------------------------  

---------------------------------------------------- Artigo 5.º -----------------------------------------------  

-------------------------------------- Período de Funcionamento Anual -------------------------------  

-------- 1 - As Piscinas funcionam do seguinte modo: -------------------------------------------------  

-------- a) Todos os dias, excepto aos Domingos e feriados; -----------------------------------------  

-------- b) No período que decorre entre 1 de Julho a 1 de Setembro estão encerradas. ---------  

-------- 2 - A entidade gestora reserva-se o direito de alterar o período e os dias de 

funcionamento das Piscinas e/ou de interromper temporariamente o seu funcionamento, 

PROPOSTAS 



     

 

Reunião de 2009/03/17  Página 12 

sempre que julgue conveniente, ou a tal seja forçada por motivos de ordem técnica, ou outros 

devidamente fundamentados, ou quando tal lhe seja determinado pelas entidades competentes 

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

-------- 3 - Sempre que se prevejam alterações ao referido período de funcionamento ou a 

interrupção temporária do funcionamento das Piscinas, os utentes deverão ser 

atempadamente avisados. ---------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - Caso se registem interrupções no funcionamento das Piscinas, que impliquem 

cancelamento de actividades organizadas em classes, sempre que possível as actividades 

serão repostas e sempre que tal não seja possível, os utentes serão ressarcidos do pagamento 

das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - O Período de funcionamento será definido pela entidade gestora e constará de 

aviso afixado nas respectivas instalações. --------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 6º----------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- Horário---------------------------------------------------  

-------- 1 - As Piscinas devem observar o seguinte horário de funcionamento: --------------------  

-------- a) De segunda-feira a sexta-feira, entre as 9:30h e as 21:00 horas; -----------------------  

-------- b) Ao sábado, entre as 9:30h e as 20:00h. -----------------------------------------------------  

-------- 2 - O horário de utilização compreendido entre as 9:30h e as 16:00h, de segunda-

feira a sexta-feira, destina-se, preferencialmente, à utilização dos estabelecimentos oficiais 

ou particulares do ensino pré-escolar, básico e secundário, desde que organizados por 

turmas, acompanhadas pelo respectivo professor. ----------------------------------------------------  

-------- a) Durante este período serão disponibilizados, no mínimo, dois espaços (pistas) para 

os utentes em geral. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Não é permitida a utilização das Piscinas a partir das 21.00 horas, sendo os 

utentes avisados no sentido de abandonarem a zona de cais.----------------------------------------  

-------- 4 - A entrada de utentes nas instalações para utilização das Piscinas deverá ser 

efectuada somente até às 20:00h. ------------------------------------------------------------------------  

-------- 5 - O horário fixado poderá ser alterado por despacho do Presidente da Câmara 

Municipal ou por Vereador com competência delegada, sempre que as circunstâncias o 

justifiquem, devendo ser dado ulterior conhecimento à entidade gestora e avisados os utentes.  

-------------------------------------------------Capítulo III------------------------------------------------  

----------------------------------------Dos Deveres e Interdições ---------------------------------------  
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-------------------------------------------------- Artigo 7º--------------------------------------------------  

------------------------------------------- Deveres dos Utentes -------------------------------------------  

-------- 1 - Constituem deveres dos utentes:-------------------------------------------------------------  

-------- a) Ter um comportamento correcto e urbano, para com os utentes e o pessoal de 

serviço nas Piscinas;---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Acatar e respeitar todas as recomendações e indicações prestadas pelo pessoal de 

serviço nas Piscinas;---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Comunicar imediatamente ao pessoal de serviço qualquer falta ou irregularidade 

que encontre nas instalações; ----------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Utilizar as instalações sanitárias dos balneários que lhes são reservadas, deixando-

as em perfeito estado de asseio, após cada utilização;------------------------------------------------  

-------- e) Utilizar equipamento adequado, nomeadamente touca e chinelos; ---------------------  

-------- f) Usar vestuário adequado, nomeadamente: tanga de banho/calção de lycra para os 

utentes do sexo masculino e fato de banho completo para os utentes do sexo feminino; ---------  

-------- g) Não utilizar calções ou fatos de banho que debotem na água ou não estejam 

devidamente limpos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- h) No acesso às zonas de banho (cais) que circundam as piscinas e que se situam para 

além da zona de lava-pés utilizar chinelos com sola de borracha;----------------------------------  

-------- i) Tomar duche completo com sabão, nos balneários, antes da entrada na zona de 

banho (cais); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- j) Utilizar os chuveiros e lava-pés antes da entrada na água; ------------------------------  

-------- k) Não utilizar cremes, óleos ou quaisquer outros produtos que sujem a água; ----------  

-------- l) Os pais ou acompanhantes de crianças até aos três anos devem vesti-las com 

fraldas próprias para banho. -----------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 8º----------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Interdições-------------------------------------------------  

-------- 1 - Nas instalações das Piscinas é expressamente interdito: --------------------------------  

-------- a) A entrada de animais, excepto cães - guia que acompanhem invisuais; ----------------  

-------- b) A entrada de pessoas calçadas na zona vedada e exclusivamente destinada a 

banhistas, salvaguardando-se o uso de calçado próprio ou protecção para o pessoal em 

serviço e outro pessoal, a título excepcional; ----------------------------------------------------------  

-------- c) A utilização de objectos de adorno ou cortantes; ------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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-------- d) Na zona de cais, fumar, comer ou tomar bebidas, à excepção de água;----------------  

-------- e) O acesso e permanência de pessoas estranhas ao serviço nas áreas técnicas 

reservadas aos mesmos; -----------------------------------------------------------------------------------  

-------- f) O acesso a utentes com feridas cutâneas mesmo que protegidas com pensos, 

ligaduras ou adesivos; -------------------------------------------------------------------------------------  

-------- g) A permanência nas escadas de entrada/saída das piscinas; -----------------------------  

-------- h) Saltar para a água, correr na zona de cais ou apresentar comportamentos que 

coloquem em risco a integridade física dos outros utentes; ------------------------------------------  

-------- i) Projectar propositadamente água para o exterior das piscinas; -------------------------  

-------- j) Utilizar bóias, colchões, barbatanas, bolas e pranchas, sem autorização expressa 

do responsável pelas instalações; ------------------------------------------------------------------------  

-------- k) Urinar na água das piscinas; -----------------------------------------------------------------  

-------- l) Cuspir ou assoar-se para a água das piscinas ou pavimentos;---------------------------  

-------- m) Praticar jogos não organizados ou monitorizados;---------------------------------------  

-------- n) Desrespeitar as determinações dos funcionários ou nadadores salvadores de 

serviço nas piscinas e das disposições constantes do presente regulamento;----------------------  

-------- o) Mudar e depositar roupa ou calçado fora das áreas destinadas a esse efeito 

(balneários); ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- p) A entrada de crianças em regime de utilização livre, com idade inferior a 12 anos, 

quando não acompanhadas pelos pais, encarregados de educação ou adultos; ------------------  

-------- q) A captação de imagens, sem autorização do responsável pelas Piscinas. -------------  

-------- 2 - A entrada nas Piscinas poderá ser proibida aos utentes que não se apresentem em 

boas condições de higiene, ou apresentem alterações de comportamento indiciadoras de 

estarem sob o efeito de álcool ou estupefacientes, ou que provoquem distúrbios e afectem o 

normal funcionamento das Piscinas. --------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - A entrada nas Piscinas poderá ser igualmente vedada aos utentes que aparentem 

ser portadores de doença contagiosa de pele de que possam advir riscos para a saúde 

pública, devendo nesta situação ser exigida a apresentação de documento médico que 

comprove o contrário. -------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO IV--------------------------------------------  

------------------------------------------- Da Utilização das Piscinas -----------------------------------  

-------------------------------------------------- Artigo 9º--------------------------------------------------  
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--------------------------------------------- Tipos de utilização -------------------------------------------  

-------- 1 - No âmbito do presente regulamento, consideram-se os seguintes tipos de utilização 

das Piscinas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- a) Utilização livre: para o público em geral e sem presença de professores ou 

monitores; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Escolas de Natação; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Utilização Escolar: estabelecimentos oficiais ou particulares de ensino; --------------  

-------- d) Utilização para Terapia e/ou reabilitação. -------------------------------------------------  

-------- 2 - A título excepcional e temporário, a entidade gestora poderá autorizar outros tipos 

de utilização que não se encontrem abrangidos no número anterior, definindo as condições 

gerais dos mesmos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 10º --------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Utilização Livre ----------------------------------------------  

-------- 1 - Em regime de utilização livre, por cada acesso, o utente dispõe de um período 

máximo de utilização de 90 minutos. --------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - O período de utilização referido no número anterior é repartido pela utilização de 

sessenta minutos na piscina e de quinze minutos, para cada período de entrada e de saída 

respectivamente.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 11º --------------------------------------------------  

------------------------------------------- Escolas de natação --------------------------------------------  

-------- 1 - A entidade gestora poderá criar Escolas de Natação, que serão orientadas por 

professores ou monitores devidamente habilitados, em condições e horários a definir pela 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2 - As escolas de natação criadas por outras entidades, deverão cumprir as normas 

regulamentadas em protocolo para o efeito. -----------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO V ---------------------------------------------  

------------------------------------------- Condições de Ingresso ----------------------------------------  

-------------------------------------------------- Artigo 12º ------------------------------------------------  

------------------------------------------- Direito de admissão -------------------------------------------  

-------- 1 - O direito de admissão às Piscinas é aberto a qualquer cidadão, ficando, todavia, 

condicionado às seguintes condições: -------------------------------------------------------------------  

-------- a) Pagamento das respectivas taxas; -----------------------------------------------------------  
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-------- b) Cumprimento do presente regulamento; ----------------------------------------------------  

-------- c) Cumprimento das normas de higiene próprias deste tipo de equipamento. ------------  

-------------------------------------------------Artigo 13º --------------------------------------------------  

------------------------------------------- Inscrição e acesso ---------------------------------------------  

-------- 1 - O direito de acesso às Piscinas adquire-se mediante a inscrição, obtenção do 

cartão de utente e pagamento das taxas previstas na tabela de taxas e licenças do Município.  

-------- 2) Para efectuar a inscrição para obtenção do cartão de utente, os interessados 

deverão entregar os seguintes documentos: ------------------------------------------------------------  

-------- a) Fotocópia do bilhete de identidade, fotocópia do número de identificação fiscal ou 

cartão de cidadão; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- b) Termo de responsabilidade. ------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Quando o utente é menor de idade, deverá entregar os seguintes documentos: ------  

-------- a) Fotocópia da cédula pessoal ou bilhete de identidade ou cartão do cidadão;---------  

-------- b) Fotocópia do bilhete de identidade ou cartão de cidadão do encarregado de 

educação;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Fotocópia do número de identificação fiscal do menor ou do encarregado de 

educação.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 4 - O pagamento da taxa de inscrição inclui seguro de acidentes pessoais, despesas 

administrativas e aquisição do respectivo cartão de utente. -----------------------------------------  

-------- 5 - O pagamento das taxas devidas é feito no acto de inscrição. ---------------------------  

-------- 6 - O pagamento da mensalidade referente à participação nas actividades 

organizadas em classes deve ser realizado até ao dia oito de cada mês, de modo a assegurar 

a permanência do utente na classe em que se inscreveu. ---------------------------------------------  

-------- 7 - O acesso às Piscinas poderá também ser realizado através da aquisição de 

ingressos, válidos por períodos de 90 minutos. --------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 14º --------------------------------------------------  

------------------------------------------- Do Cartão de Utente-------------------------------------------  

-------- 1 - O cartão de utente é pessoal e intransmissível. -------------------------------------------  

-------- 2 - A utilização de um cartão pertencente a terceiros terá como consequência a 

apreensão e inutilização do respectivo cartão. --------------------------------------------------------  

-------- 3 - A renovação anual do seguro e a obtenção de uma segunda via do cartão de utente 

implicam o pagamento de uma taxa, nos termos estabelecidos na tabela de taxas e licenças 
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do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO VI--------------------------------------------  

---------------------------------- Dos Balneários, Sauna e Banho Turco -----------------------------  

-------------------------------------------------- Artigo 15º ------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- Balneários -----------------------------------------------  

-------- 1 - Existem balneários diferenciados para ambos os sexos: feminino e masculino.------  

-------- 2 - Existem balneários para grupos, diferenciados para ambos os sexos: feminino e 

masculino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Na utilização dos balneários por crianças, acompanhadas por adultos, deve optar-

se pela utilização de balneários de grupos, de acordo com o sexo do adulto. ---------------------  

-------- 4 - Dada a possibilidade de utilização dos balneários de grupos, por parte de 

crianças, é proibido permanecer nu em todos os espaços comuns. ---------------------------------  

-------- 5 - A utilização de balneários de um determinado sexo por pessoas de sexo diferente 

não é permitida, excepto em circunstâncias especiais e autorizadas pelo responsável.----------  

-------- 6 - O vestuário e objectos pessoais dos utentes apenas deverão permanecer nos 

balneários durante o período indispensável à utilização das Piscinas.-----------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 16º --------------------------------------------------  

------------------------------------------- Sauna e Banho Turco-----------------------------------------  

-------- 1 - A utilização da Sauna e Banho turco é limitada a períodos máximos de 45 minutos.  

-------- 2 - A utilização destes equipamentos não é permitida a menores de 18 anos. ------------  

-------- 3 - A utilização destes equipamentos não é aconselhável a pessoas com problemas 

cardíacos e ou hipertensão, ou em outras situações determinados por conselho médico. -------  

-------- 4 - Na utilização de sauna e banho turco devem cumprir-se as seguintes normas: ------  

-------- a) Fazer-se acompanhar de toalha e chinelos; ------------------------------------------------  

------- b) Não permanecer nu; ---------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Não transportar revistas ou bebidas. --------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO VII-------------------------------------------  

------------------------------------------- Da Cedência das Instalações --------------------------------  

-------------------------------------------------- ARTIGO 17º ---------------------------------------------  

--------------------------------------------- Protocolos de cedência --------------------------------------  

-------- 1 - A entidade gestora pode, através da celebração de protocolos com terceiros que o 

requeiram, ceder temporariamente a utilização das instalações das Piscinas.--------------------  

PROPOSTAS 
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-------- 2 - A cedência pode ser feita a pessoas singulares ou colectivas, para utilização em 

regime regular ou pontual.--------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3 - Os pedidos de cedência para utilização regular deverão ser formalizados, por 

escrito, junto da entidade gestora até ao final do mês de Junho de cada ano.---------------------  

-------- 4 - Os pedidos de cedência para utilização pontual deverão ser formalizados, por 

escrito, junto da entidade gestora, com a antecedência mínima de 10 dias úteis, relativamente 

ao início da data de utilização pretendida. -------------------------------------------------------------  

-------- 5 - Os pedidos de cedência deverão conter os seguintes elementos: -----------------------  

-------- a) Identificação do requerente (Nome, morada, contactos); --------------------------------  

------- b) Período de utilização pretendido, referindo dias e horas, com identificação 

concreta dos espaços ou pistas pretendidos; -----------------------------------------------------------  

-------- c) Fim a que se destina a cedência solicitada; ------------------------------------------------  

-------- d) Número previsto de praticantes e escalão etário; -----------------------------------------  

-------- e) Material didáctico a utilizar e identificação da sua propriedade;-----------------------  

-------- f) Identificação completa (Nome, morada, contactos) dos responsáveis pela 

orientação técnica directa de cada uma das actividades. --------------------------------------------  

-------- 6 - A entidade gestora deve analisar os pedidos de cedência e classificá-los de acordo 

com a seguinte ordem de prioridade:--------------------------------------------------------------------  

-------- a) Estabelecimentos de educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico da 

área do município; -----------------------------------------------------------------------------------------  

------- b) Estabelecimentos de ensino do segundo e terceiros ciclos do ensino básico da área 

do município; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Estabelecimentos de ensino secundário da área do município;--------------------------  

-------- d) Associações desportivas da área do município;--------------------------------------------  

-------- e) Entidades sem fins lucrativos da área do município;--------------------------------------  

-------- f) Outros. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 7 - A entidade gestora, na resposta ao pedido de cedência de instalações, deve, 

quando este merecer deferimento, definir as condições de utilização, nomeadamente, o 

espaço(s) ou pista(s), o horário e período de utilização, o número mínimo e máximo de 

utentes por espaço/pista, o enquadramento técnico e o quantitativo das taxas respectivas.-----  

-------- 8 - Os pedidos de cedência formulados fora dos prazos estabelecidos nos números 3 e 

4 do presente artigo, poderão ser excepcionalmente considerados, em função da 
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disponibilidade dos horários de utilização já estabelecidos.-----------------------------------------  

-------- 9 - As entidades não poderão, a qualquer título, ceder os seus tempos de utilização. ---  

-------------------------------------------------CAPÍTULO VIII -----------------------------------------  

--------------------------------------------- Fiscalização e Sanções--------------------------------------  

-------------------------------------------------- Artigo 18º ------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Fiscalização -----------------------------------------------  

-------- 1 - A fiscalização do cumprimento do disposto no presente regulamento compete ao 

responsável pelas Piscinas, nomeado pela entidade gestora. ----------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 19º --------------------------------------------------  

-------------------------------------------------- Sanções---------------------------------------------------  

-------- 1 - O incumprimento do disposto neste regulamento e a prática de actos contrários às 

ordens legítimas do pessoal de serviço nas Piscinas, dará origem, conforme a gravidade do 

caso concreto, à aplicação das seguintes sanções: ----------------------------------------------------  

-------- a) Repreensão verbal;-----------------------------------------------------------------------------  

------- b) Repreensão registada;-------------------------------------------------------------------------  

-------- c) Expulsão das Piscinas; ------------------------------------------------------------------------  

-------- d) Interdição temporária da utilização das Piscinas; ----------------------------------------  

-------- e) Interdição definitiva da utilização das Piscinas. -------------------------------------------  

-------- 2 - As sanções referidas nas alíneas a), b) e c) do número anterior são da competência 

do responsável das Piscinas ou em caso de ausência, dos funcionários de serviço. --------------  

-------- 3 - As sanções referidas na alínea d) e e) do número 1 serão aplicadas pela entidade 

gestora, com garantia de todos os direitos de defesa do utente. -------------------------------------  

-------- 4 - A aplicação das sanções referidas nas alíneas d) e e) do número 1 é sempre 

precedida de informação escrita à entidade gestora pelo responsável das Piscinas.-------------  

-------- 5 - A aplicação das sanções referidas não exclui o dever de o utente a estas sujeito 

proceder ao ressarcimento de todos os prejuízos e danos que tenham ocorrido, por força da 

sua conduta, ainda que negligente. ----------------------------------------------------------------------  

-------- 6 - A aplicação das sanções do presente artigo não confere ao utente o direito à 

devolução das taxas já pagas. ----------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------CAPÍTULO IX--------------------------------------------  

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

-------------------------------------------------- Artigo 20º ------------------------------------------------  

PROPOSTAS 
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------------------------------------------- Danos ou prejuízos --------------------------------------------  

-------- Os utentes são responsáveis pelos prejuízos ou danos que provoquem nos 

equipamentos e nas instalações das Piscinas.----------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 21º --------------------------------------------------  

------------------------------- Extravio de bens pertença dos utilizadores ----------------------------  

-------- A entidade gestora não se responsabiliza pelo desaparecimento, extravio ou 

deterioração de quaisquer valores ou bens pertencentes aos utentes nas instalações das 

Piscinas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 22º --------------------------------------------------  

----------------------------------------- Livro de reclamações -------------------------------------------  

-------- As Piscinas dispõem de um livro de reclamações, disponível na Recepção. --------------  

-------------------------------------------------Artigo 23º --------------------------------------------------  

----------------------------------------- Dúvidas e omissões----------------------------------------------  

-------- As dúvidas e omissões do presente regulamento serão resolvidas por deliberação da 

entidade gestora. -------------------------------------------------------------------------------------------  

-------------------------------------------------Artigo 24º --------------------------------------------------  

--------------------------------------------- Entrada em vigor --------------------------------------------  

-------- O presente regulamento entra em vigor 5 dias após a sua publicação na forma legal.”  
-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do presente 

Regulamento e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação. --------------------------------  

-------- ALTERAÇÃO DO TARIFÁRIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS: 

Foi presente uma proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, que 

abaixo se descreve, sobre o assunto mencionado em epígrafe.---------------------------------------  

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

-------- 1 - As Piscinas Municipais Cobertas, integradas no Parque de Desporto e Lazer do 

Município de São Brás de Alportel constituem um equipamento público, que tem por 

objectivo assegurar o acesso de toda a comunidade à prática do desporto, factor primordial 

para a promoção da saúde e do bem-estar das populações; -----------------------------------------  

-------- 2 - A criação deste equipamento teve como um dos seus objectivos a promoção do 

desporto junto das camadas mais jovens da população, atendendo à importância da prática 

do desporto para um desenvolvimento pleno e saudável.---------------------------------------------  

-------- 3 - No âmbito do trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, que visa promover 
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uma gestão autárquica participada, estimulando a participação dos cidadãos nos processos 

de decisão, a autarquia tem vindo a disponibilizar à comunidade todo um conjunto de 

instrumentos de participação, para que o plano de actividades, o horário e tarifário, e todo o 

processo de utilização deste equipamento possa responder da melhor forma às reais 

necessidades dos utentes, e sofrer continuas melhorias, de modo a prestar um melhor serviço.  

-------- Deste modo, ainda antes da abertura do equipamento, foi realizado um inquérito para 

averiguar das necessidades e preferências dos munícipes, e desde a sua entrada em 

funcionamento, foram disponibilizadas aos utentes fichas de sugestões, que constituem um 

instrumento de recolha de opiniões para a melhoria dos serviços. ---------------------------------  

-------- Em algumas fichas de sugestões, recolhidas ao longo dos primeiros meses de 

funcionamento deste equipamento, foram apresentadas propostas de alteração do tarifário de 

utilização, as quais, após devida análise, foram tomadas em conta.--------------------------------  

-------- O tarifário de utilização das Piscinas Municipais Cobertas de São Brás de Alportel, 

aprovado em reunião de Câmara de 9 de Março, carece de alguns ajustamentos, de modo a 

que este equipamento possa cumprir da melhor forma os objectivos para os quais foi 

criado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Neste sentido, propõe-se uma alteração deste tarifário, que abaixo se descreve:-------  

-------- A) Criação de uma taxa de inscrição para portadores de cartão - jovem municipal, no 

valor de 7,5€, representando uma diminuição de 50% face ao valor geral (15,00€); ------------  

-------- B) Diminuição da taxa de renovação do seguro, para 6,00€ (representando uma 

diminuição de 40% face ao anterior valor de 10,00€); -----------------------------------------------  

-------- C) Diminuição das taxas de utilização da sauna e banho turco, por períodos de 45 

minutos, para 2,00€ (com cartão de utente) e 3,00€ (sem cartão de utente), respectivamente, 

o que representa uma diminuição média que ronda os 60%, face aos anteriores valores 

(5,00€ com cartão de utente e 7,00€ sem cartão de utente).” ----------------------------------------  

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

devendo a mesma ser aplicada a partir do dia 1 de Abril.---------------------------------------------  

-------- TRANSFERÊNCIA PARA O AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL: A Vereadora a Tempo Inteiro, Dra. Judite Neves, apresentou a 

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

-------- “Auxílios económicos a alunos carenciados: ------------------------------------------------  

-------- Dispõe o artigo 7º do Decreto-Lei nº 144/2008, de 28 de Julho, novas Atribuições de 

PROPOSTAS 
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Competências das Autarquias Locais, que são transferidos para os municípios as atribuições 

ao nível da implementação de medidas de apoio socioeducativo, gestão de refeitórios, 

fornecimento de refeições escolares e seguros escolares. Sendo pois competência dos órgãos 

municipais e de acordo com o Despacho nº 20956/2008 de 30 de Julho, comparticipar, como 

menciona a redacção do nº1 do artigo 7º, deste mesmo despacho, “ nos encargos com 

refeições, livros e outro material escolar, actividades de complemento curricular e 

alojamento, relacionados com o prosseguimento da escolaridade”. -------------------------------  

-------- Tendo em atenção as competências atrás descritas. Considerando que cabe à 

autarquia a atribuição dos valores a atribuir, ao 1º ciclo e Ensino Pré-escolar e atendendo às 

referências do Anexo III do despacho acima mencionado nos seus nº2 do artigo 8º e nº1 do 

artigo 9º.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Face a apresentação confirmada de novos pedidos, vimos propor que seja transferido 

para o Agrupamento Vertical de Escolas de S. Brás de Alportel, o valor de 90,00 € (noventa 

euros), aos novos pedidos do ensino Pré-escolar. -----------------------------------------------------  

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

autorizando a transferência de € 90,00 (noventa euros) ao Agrupamento Vertical de Escolas 

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

-------- ACTUALIZAÇÃO DE RENDA DO BAIRRO SOCIAL: A Vereadora a Tempo 

Inteiro, Dra. Judite Neves, apresentou a seguinte proposta: ------------------------------------------  

-------- “O regime da renda apoiada, instruído pelo Decreto-Lei 166/93 de 7 de Maio, pelo 

qual se rege o arrendamento do Bairro Social, prevê no n.º 2 do artigo 8º que o montante da 

renda seja actualizado anualmente com base na variação do rendimento do respectivo 

agregado familiar. O Decreto prevê ainda no seu artigo 9º, ponto 1, que a entidade locadora 

organize os processos tendentes à determinação do montante da renda. --------------------------  

-------- Nestes termos, propõe-se a alteração da renda do n.º 97 Pedro Manuel do Carmo 

Salvador, de acordo com o acima citado diploma legal, devendo a mesma entrar em vigor a 

partir do próximo dia 1 de Abril. ------------------------------------------------------------------------  

-------- Nesta conformidade, deverá ser aprovada a renda proposta.” -----------------------------  

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

devendo a actualização da renda ter efeitos a partir do próximo dia 1 de Abril.-------------------  

-------- DETERMINAÇÃO DAS VERBAS A ATRIBUIR A CADA ESCOLA PARA 

PAGAMENTO DOS TELEFONES: Presente a seguinte proposta apresentada pela 
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Vereadora da Educação, Dra. Judite Neves: ------------------------------------------------------------  

-------- “Tendo em consideração que as escolas do 1º Ciclo e jardins de Infância não têm 

receitas próprias e cabe à autarquia o apoio a estes estabelecimentos de ensino. Vimos 

propor que neste ano civil se paguem os encargos decorrentes da assinatura mensal e 

correspondentes chamadas telefónicas até aos valores abaixo indicados; em virtude da 

necessidade de contactar os Encarregados de Educação, o Agrupamento de Escolas, os 

outros contactos necessários ao bom funcionamento e decurso das actividades lectivas. -------  

-------- Neste sentido cabe aos professores, responsáveis pelo estabelecimento de ensino zelar 

para que a verba não seja ultrapassada, pois caso contrário cabe-lhes assumir os custos das 

chamadas que excedam a importância abaixo designada. -------------------------------------------  

-------- € 45 – EB1 e JI de S. Brás de Alportel;---------------------------------------------------------  

-------- € 35 – EB1 nº1 de S. Brás de Alportel; ---------------------------------------------------------  

-------- € 35 – EB1 nº 2 de S. Brás de Alportel; --------------------------------------------------------  

-------- € 20 – EB1 de Almargens;------------------------------------------------------------------------  

-------- € 23 – EB1 de Alportel;---------------------------------------------------------------------------  

-------- € 23 – EB1 de Mesquita; -------------------------------------------------------------------------  

-------- € 23 – EB1 de Vilarinhos; ------------------------------------------------------------------------  

-------- € 20 – Jardim de Infância de Corotelo; --------------------------------------------------------  

-------- € 20 – Jardim de Infância de Mealhas;---------------------------------------------------------  

-------- € 35 – Jardim de Infância de S. Brás.” ---------------------------------------------------------  

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

dando conhecimento à Secção de Contabilidade para cumprimento, bem como aos 

estabelecimentos de ensino visados. ---------------------------------------------------------------------  

-------- ADESÃO DO MUNICÍPIO AO MOVIMENTO SLOW CITIES: Foi presente uma 

proposta do Senhor Presidente da Câmara, Eng.º António Eusébio, que abaixo se descreve, 

sobre o assunto mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------  

-------- “Considerando a entrega de candidatura deste município para participação no 

movimento “Cittaslow” na Assembleia-geral Internacional realizada em Orvieto – Itália em 

28 Junho 2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Considerando que a mesma foi aceite e enviado pelo movimento o respectivo diploma 

de adesão do qual se deu conhecimento ao executivo em reunião de câmara de 6 de Janeiro 

de 2009 e a Assembleia Municipal em 2 de Fevereiro 2009;-----------------------------------------  

PROPOSTAS 
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-------- Considerando esta adesão em conjunto com os municípios de Tavira, Silves e Lagos 

que nas mesmas datas também integraram o movimento e com os quais continuamos a 

desenvolver trabalho no sentido de criar a Associação Portuguesa das “Cittaslow” (está 

para discussão/apreciação conjunta inter municipal proposta de estatutos); ---------------------  

-------- Considerando que se trata de uma participação como membros numa associação de 

cariz internacional: ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Apresenta-se para aprovação e deliberação o pagamento de taxa de adesão (600€) e 

respectiva quota (1500€) (indicadas em informação e estatutos internacionais em anexo).-----  

-------- E respectiva deliberação a ser dada pela Assembleia Municipal nos termos da alínea 

m) do nº 2 do artigo 53 da Lei 169/99 de 18 Set., republicada em anexo à Lei nº 5A/2002 de 

11 de Janeiro, a aprovação da adesão deste município ao movimento internacional “ 

Cittaslow/ Slowcities” -------------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro: Concordar com a presente proposta; ------------------------------------------------  

-------- Segundo: Remetê-la à Assembleia Municipal para aprovação; -----------------------------  
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-------- PROCº Nº 37/2008, DE ARMANDO GASPAR MARTINS GAGO E OUTRO – 

ALTERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DE 

RESTAURANTE EM RUA DA PRAÇA:- Presente o processo entrado na Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 37/2008, em que Armando Gaspar Martins 

Gago e Outro, residentes no Largo de S. Sebastião, nº 26, desta Vila, solicitam a aprovação 

do projecto de arquitectura para alteração e adaptação de um prédio para instalação de um 

restaurante. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

devendo dar cumprimento às informações técnicas de 9/03/2009 e 11/07/2008 que abaixo se 

transcrevem. Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar o requerente que deverá 

apresentar os projectos das especialidades no prazo de seis meses. ---------------------------------  

-------- Informação técnica de 9 de Março de 2009: ------------------------------------------------  

-------- “1 - Relativamente ao solicitado da informação técnica de 20 de Janeiro do ano 

corrente e no referente ao seu Projecto de Arquitectura alteração de uma habitação para um 

estabelecimento de restauração e bebidas – Restaurante, com uma capacidade de 112 

utentes, 48 no interior e 64 no exterior, são estes serviços a informar que os elementos agora 

apresentados apenas cumpre o ponto nº 7 da informação técnica supra referida.----------------  

-------- 2 - Deverá dar cumprimento a informação técnica de 20 Janeiro de 2009.---------------  

-------- 3 - A pretensão carece de indicação de tipo de caixilharia a aplicar nos vãos, sendo 

todos no mesmo material e cor garantindo a homogeneização dos elementos da fachada. 

Aguarda-se a entrega do catálogo referentes à referida caixilharia, condicionado a licença 

de utilização ao cumprimento da aplicação do mesmo, aquando da execução da obra. ---------  

-------- 4 - A colocação de aparelhos de ar condicionado só será permitida em locais não 

visíveis da via pública preferencialmente escondidos atrás de platibandas, no terraço nos 

logradouros, pátios e quintais, podendo contemplar nesta fase a pré -  instalação de sistema 

de ar condicionado. Os edifícios de reabilitação profunda, devem ter projecto de 

especialidades de ar condicionado, e prever no respectivo projecto de arquitectura, o lugar 

para os aparelhos exteriores a instalar sendo proibido o escoamento de aparelhos de ar 

condicionado nas fachadas ou para os arruamentos, devendo este fazer-se através de ligação 

à rede de esgotos do edifício, caso seja pretensão do requerente. ----------------------------------  

-------- 5 - Terá que remover os cabos de infra-estruturas de electricidade ou de 

telecomunicações das fachadas e racionalizar a colocação.-----------------------------------------  

REQUERIMENTOS 
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-------- 6 - Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverá ser semi-premeáveis, 

contribuindo assim para a drenagem /infiltração das águas pluviais.------------------------------  

-------- 7 - Salienta – se a necessidade de forma a garantir acabamentos da fachada tendo em 

conta: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Pintura da fachada com tinta não areada ou texturada, na cor branca (Cor Existente); 

-------- O guarnecimento de vãos deverá ser em cantaria de pedra calcária rija, bujardada ou 

amaciada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A correcta colocação da janela, sem prejuízo de localizar a mesma demasiado 

avançado, consequência de um desenho descuidado das portadas interiores, situação que os 

serviços tem detectado noutras intervenções. ----------------------------------------------------------  

-------- O reboco da fachada não deverá reduzir excessivamente a saliência dos elementos em 

pedra; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Altura do soco tendo como referência a base da moldura de pedra do vão de porta 

deverão ter uma altura média não inferior a 60cm (correcção do desenho nº19 aquando da 

entrega de especialidades); -------------------------------------------------------------------------------  

-------- Deverá apresentar o alçado e pormenor da localização das caixas de visita do prédio 

em questão (aquando da entrega das especialidades);------------------------------------------------  

-------- Para instalações sanitárias ou caixas de pavimento, desde que sejam em pequena 

peças de pedra calcária da região ou em ferro. -------------------------------------------------------  

-------- Para revestimento de coberturas inclinadas com inclinação inferior a 45º só é 

admissível telha regional de canudo, de preferência de tipo envelhecida, assente sobre a 

parede protegendo-a, para terraços, varanda e açoteias, revestimento com tijoleira 

tradicional de barro aplicada sobre isolamento e impermeabilização adequadas. (deverá ser 

mencionado a inclinação no presente projecto);-------------------------------------------------------  

-------- Relativamente ao logradouro o pavimento a aplicar deverão ser semi-premeáveis, 

contribuindo assim para a drenagem /infiltração das águas pluviais.------------------------------  

-------- A caixa de correio é obrigatoriamente embutida na construção ou no muro respeitante 

à mesma.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 8 - As obras de conservação, restauro, reparação (consolidação, correcção de 

dissonâncias) limpeza ou manutenção, devem respeitar a traça original, características 

físicas e elementos arquitectónicos da edificação, pelo que sujeitas às seguintes condições: ---  

-------- a) Utilizar-se-ão preferencialmente os materiais tradicionais removidos e 
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aproveitados, ou outros de igual qualidade e procedência. ------------------------------------------  

-------- b) A substituição de materiais tradicionais só é permitida nos casos em que a sua 

conservação ou restauro seja comprovadamente impraticável. -------------------------------------  

-------- c) As reparações das coberturas não podem provocar alteração da sua forma e/ou da 

cércea existente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- d) A substituição dos telhados é permitida desde que seja mantida a forma, o volume, 

a inclinação e a aparência primitiva dos mesmos. ----------------------------------------------------  

-------- e) A substituição de rebocos em fachadas apenas é permitida quando seja para 

recuperar a aparência original do edifício. ------------------------------------------------------------  

-------- f) A remoção de rebocos com a finalidade de tornar aparentes as alvenarias existentes 

só é permitida quando comprovada ser essa a forma original de acabamento. -------------------  

-------- g) A substituição de cantarias só é permitida excepcionalmente e quando 

comprovadamente as pedras apresentem degradação irrecuperável. Nestes casos, a 

substituição deve ser por pedras de iguais dimensões e características, excluindo-se em 

absoluto a substituição por capeamento em pedra. ---------------------------------------------------  

-------- h) Devem ser mantidas nas portas, janelas ou outros vãos os tipos e os materiais 

tradicionais, bem como as proporções dos desenhos e dos enquadramentos dos vãos. ----------  

-------- i) A substituição de portas e janelas que apresentem características tradicionais só é 

permitida desde que por outras de idêntico material, forma e cor. ---------------------------------  

-------- 9 - Mais se recorda que o encerramento da obra em tapumes, deverá ser licenciada, 

sendo obrigatório a sua colocação de acordo com as normas de segurança, em perfilados de 

alumínio cor branca ou verde-garrafa, devendo respeitar o seguinte: -----------------------------  

-------- Os tapumes serão colocados de forma a encerrar as obras, em condições de garantir 

a circulação de peões em segurança, num corredor com uma largura mínima de 0,5 m. -------  

-------- Sempre que necessário, constituir-se-ão plataformas, vedações com corrimão ou 

cobertas que garantam ao público uma passagem convenientemente protegida, devidamente 

sinalizada, com uma largura mínima de 1m. -----------------------------------------------------------  

-------- Sempre que seja necessário, deverá prever-se a instalação de sinalização, necessária 

à circulação em segurança, de peões e automóveis. --------------------------------------------------  

-------- A instalação de tapumes deverá ser feita de forma a que os mesmos assentem no solo 

em condições sólidas e de maneira a não danificar o pavimento existente.------------------------  

-------- O dono da obra é responsável pela reparação de danos causados no pavimento, que 
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sejam provocados por erros, acções ou omissões decorrentes da instalação de tapumes.-------  

-------- Os tapumes utilizados na obra devem ser todos iguais, de chapa metálica de cor 

verde, cinzenta, ou branca e em bom estado de conservação. ---------------------------------------  

-------- Admite-se igualmente a utilização de rede plástica, de cor verde ou cinzenta, desde 

que em bom estado, de boa resistência e devidamente presa.----------------------------------------  

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

-------- Face ao exposto, consideram estes serviços, não haver inconveniente na pretensão, 

pelo que se emite informação favorável, ressalvando no entanto o supra referido no ponto nº 

7 da presente informação aquando da entrega das especialidades. Deverá as respectivas 

especialidades serem entregues no prazo de 6 meses.” -----------------------------------------------  

-------- Informação técnica de 11 de Julho de 2008: ------------------------------------------------  

-------- “Da apreciação efectuada nada há a opor ao desenvolvimento do projecto desde que:  

-------- Sejam colocadas as 2 plantas de emergência conforme indicado no Projecto e estejam 

de acordo com a Norma Portuguesa NP 4386 de 2001; ----------------------------------------------  

-------- Os extintores sejam colocados a 1,5m medidos do pavimento ao topo do extintor, 

contrariamente ao descrito na memória descritiva. ---------------------------------------------------  

-------- Recomenda-se: ------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Colocação de 2 extintores nas zonas de vestiários e de escritório.-------------------------  

-------- Aquando da VISTORIA o requerente deverá: -------------------------------------------------  

-------- Comunicar ao instalador da Central de Detecção (SADI) a sua presença para se 

efectuarem os ensaios necessários; ----------------------------------------------------------------------  

-------- Apresentar Declaração da Instalação de Equipamentos (termoacumulador e/ou gás); -  

-------- Apresentar o Plano de Emergência do Estabelecimento.”-----------------------------------  

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

EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR EM RUA ANIBAL 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, remetendo-o à Divisão de 

Planeamento Urbanístico Municipal a fim de serem apreciados os projectos das 
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especialidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA EM BARRABÉS:- Presente o processo 

entrado na Divisão de Planeamento Urbanístico Municipal sob o nº 121/2008, em que Maria 

Helena Gameiro Ourêlo e Fábio Bento Moreira, residentes em Eira de Cima, nos Barrabés, 

deste município, solicitam a prorrogação do prazo para a apresentação de alegações nos 

termos do Código do Procedimento Administrativo de acordo com a deliberação camarária de 

17/02/2009.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

por mais trinta dias. ----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- PROCº Nº 27/2005, DE CONSTRUÇÕES BEIRA SERRA, LDª – PEDIDO DE 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS INFRA-ESTRUTURAS DE LOTEAMENTO 1/2005 

EM POÇO DOS FERREIROS:- Presente um requerimento da firma Construções Beira 

Serra, Ldª, com sede na Avenida da Liberdade, nesta Vila, a solicitar que seja realizada 

vistoria ao loteamento urbano sito em Poço dos Ferreiros, deste município, a que corresponde 

o alvará de loteamento nº 1/2005, a fim das infra-estruturas urbanísticas do mesmo serem 

recepcionadas provisoriamente, a que corresponde o processo entrado nestes serviços 

municipais sob o n.º 27/2005. ----------------------------------------------------------------------------  

-------- Face ao auto de vistoria realizado em 6/11/2008, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aceitar provisoriamente as obras de urbanização do presente loteamento, 

alertando-se a firma promotora que deverá cumprir o acordo de cooperação assinado em 10 de 

Agosto de 2005 que consta do presente processo. -----------------------------------------------------  

-------- ATRAVESSAMENTO DE PRÉDIO POR CAMINHO EM VALE DE GALEGA, 

DE ANTÓNIO ROSA VIEGAS PIRES:- Presente um requerimento de António de Rosa 

Viegas Pires, residente no sítio das Mealhas, deste município, a solicitar que lhe seja 

certificado que o prédio rústico, de que é proprietário, em Vale Galega, deste município, 

inscrito na matriz sob o n.º 13807, composto por terra de cultura com árvores e confrontado 

do norte com José de Sousa, do sul com caminho e outro, do nascente com Luciano Lourenço 

e outro e do poente com José Bento e outros, com área de registo de 4801 m2, foi atravessado 

pela Estrada Municipal 1206, ficando o referido prédio dividido em dois prédios distintos, 

conforme abaixo se discrimina: --------------------------------------------------------------------------  

REQUERIMENTOS 



     

 

Reunião de 2009/03/17  Página 30 

-------- Prédio A – prédio rústico, sito em Vale Galega, composto por terreno de cultura com 

árvores, com a área total de 4250 m2, confrontado a norte com José de Sousa, do sul com 

Estrada Municipal 1206 e outro, do nascente com Luciano Lourenço e outro e do poente com 

José Bento e outro; -----------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Prédio B – prédio rústico, sito em Vale Galega, composto por terreno de cultura com 

árvores, com a área total de 179 m2, confrontado do norte com a Estrada Municipal 1206, do 

sul com caminho, do nascente com Duarte de Brito Lourenço e do poente com Estrada 

Municipal 1206. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Estrada Municipal a atravessar a propriedade tem a área de 372 m2.--------------------  

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

acima descrito, foi efectivamente atravessado pela Estrada Municipal 1206, dando origem aos 

prédios mencionados em A e B.--------------------------------------------------------------------------  
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-------- CADUCIDADE DA AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DAS BANCAS 28, 29 E 

30 E LOJA NÚMERO 4:- Presente a informação da Chefe da Divisão de Administração 

Municipal, em regime de substituição, de 12 de Março de 2009, que abaixo se descreve, 

relativa à caducidade do direito de ocupação da loja n.º 4 e das bancas n.os 28, 29 e 30 do 

Mercado Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Informação: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Na sequência da deliberação camarária de 17 de Fevereiro último, em que, tendo 

por base a informação jurídica de 21 de Janeiro de 2009, foi deliberado, mandar informar a 

Sra. Antónia Filomena Correia Amaral Saraiva, ocupante das bancas n.os 28, 29 e 30 do 

Mercado Municipal e o Sr. Timóteo Ventura Carvalho Dourado, ocupante da loja n.º 4 do 

respectivo Mercado que era intenção considerar caducadas as autorizações de ocupação, 

com base no art.º 21 do Regulamento dos Mercados e Feiras de S. Brás de Alportel. -----------  

-------- Neste sentido, foram os interessados notificados, de que dispunham do prazo de 10 

dias, nos termos do art. 100º do Código do Procedimento Administrativo para se 

pronunciarem. Foi ainda notificado o Sr. Jorge Timóteo, para, se nada tivesse a alegar, 

entregar as chaves correspondentes à loja n.º 4. ------------------------------------------------------  

-------- Até à presente data, não deram entrada nesta divisão quaisquer alegações por parte 

dos interessados acima referidos, pelo que proponho que a Câmara Municipal delibere no 

sentido da caducidade definitiva das autorizações de ocupação relativas à loja n.º 4 e às 

bancas n.os 28, 29 e 30.” ----------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar informar os interessados 

que nos termos do art.º 21º do Regulamento dos Mercados e Feiras estão caducadas as 

autorizações de ocupação.---------------------------------------------------------------------------------  

-------- TURISMO DE PORTUGAL – ESCLARECIMENTO SOBRE 

“ENCERRAMENTO DA POUSADA DE S. BRÁS”:- Presente o oficio n.º 18.3.5/10, de 03 

de Março de 2009, enviado pelo Ministério da Economia e Inovação – Turismo de 

Portugal, com sede em Lisboa, a esclarecer que, segundo informações que lhes foram 

prestadas pelo Grupo Pestana, S.A., entidade exploradora da  Pousada de S. Brás de Alportel, 

esta encontra-se encerrada temporariamente tendo em vista a realização de obras inadiáveis 

ou trabalhos de manutenção e conservação. Tendo já a reabertura prevista para o próximo dia 

01 de Abril.--------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

DELIBERAÇÕES 



     

 

Reunião de 2009/03/17  Página 32 

Assembleia Municipal para tomada de conhecimento.------------------------------------------------  

-------- AMAL – CONTRATUALIZAÇÃO DO PO ALGARVE 21:- Presente o ofício 

n.º SAI/AMAL/226/2009, de 10 de Março de 2009, remetido pela Comunidade 

Intermunicipal do Algarve a informar que foi aprovado pelo seu Conselho Executivo, o 

trabalho realizado em conjunto com a CCDR Algarve, no que se refere à Contratualização do 

PO Algarve 21. Para os devidos efeitos junto remeteu em anexo ao ofício os projectos a 

financiar com recurso ao FEDER e ao FEADER. -----------------------------------------------------  

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

-------- ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ 

BELCHIOR VIEGAS:- Presente o ofício n.º 146, de 13 de Fevereiro último, remetido pela 

Escola Secundária José Belchior Viegas, a solicitar a concessão de um subsídio para 

minimizar os custos de deslocação da Companhia de Teatro Etc (English Theatre Company), 

que virá encenar um Peça de Teatro em Inglês no Cine-Teatro de S. Brás de Alportel, no 

âmbito do desenvolvimento da Língua Inglesa dos alunos da referida escola.---------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um apoio financeiro no 

valor de € 300,00 (trezentos euros) por entender que a acção mencionada se integra no 

disposto da alínea b) do n.º 4 do art.º 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro alterada e 

republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Foi ainda deliberado, por unanimidade, 

remeter cópia à Secção da Contabilidade. --------------------------------------------------------------  

-------- FORNECIMENTO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO PARA AS PISCINAS 

MUNICIPAIS COBERTAS – LANÇAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO: Presente a 

seguinte informação prestada pelo Sector de Aprovisionamento e Gestão de Stocks, desta 

autarquia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- “Verifica-se a necessidade se proceder ao fornecimento contínuo gasóleo de 

aquecimento para as Piscinas Cobertas e uma vez que o valor estimado da despesa a efectuar 

é cerca de € 146.000,00 + IVA (sendo € 60.000,00 + IVA para 7 meses do ano 2009 e o 

restante para o ano 2010), submete-se à consideração superior a presente proposta que visa 

o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1. Escolha do tipo de procedimento: -----------------------------------------------------------  

-------- Para os efeitos previstos no nº1 do art. 20º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 19 de 

Janeiro, propõe-se, face ao valor e de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art. 20º, do mesmo 

diploma, a realização de um “Concurso Público”.----------------------------------------------------  
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-------- 2. Processo do concurso: ------------------------------------------------------------------------  

-------- Aprovação do programa concurso e do caderno de encargos, em anexo.-----------------  

-------- 3. Designação do júri:----------------------------------------------------------------------------  

-------- De acordo com o que dispõe o n.º 1 do artigo 67.º do referido diploma legal, torna-se 

necessário proceder à designação do júri que conduzirá o procedimento. ------------------------  

-------- Para os devidos efeitos, solicito a V. Exa. que nomeie o júri do presente processo. -----  

-------- Cumpre-me, por isso, solicitar a V. Ex. a necessária autorização para o inicio do 

referido procedimento.” -----------------------------------------------------------------------------------  

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

-------- Primeiro – Aprovar o programa de concurso e o caderno de encargos; --------------------  

-------- Segundo – Nomear para constituição do júri o Vereador Vítor Guerreiro, o Director do 

Departamento Técnico Municipal, Eng.º Hélder Brito Rosa e o Técnico Superior, Eng.º Filipe 

Sobral; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Terceiro - Mandar abrir concurso público para o fornecimento de gasóleo de 

aquecimento para as Piscinas Municipais Cobertas com o preço base de € 146.000,00 (cento e 

quarenta e seis mil euros) a que acresce o Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em 

vigor. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- ACTA DA COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO: Pelo Senhor Vice-

Presidente foi apresentada a acta número quatro da reunião da Comissão Municipal de 

Trânsito realizada no dia 12 de Fevereiro de 2009, como a seguir se descreve: -------------------  

-------- “Aos doze dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, pelas quinze horas, no Salão 

Nobre da Câmara Municipal, reuniu, pela quarta vez, a Comissão Municipal de Trânsito 

nomeada nos termos da deliberação camarária em seis de Dezembro do ano de dois mil e 

cinco e constituída pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, Vítor Manuel Martins 

Guerreiro como Presidente, e como vogais, Doutor Renato Edmundo Proença dos Santos, o 

Doutor Tomás Manuel Gomes da Costa Nunes e o Engenheiro Acácio José Madeira 

Martins, membros da Assembleia Municipal de São Brás de Alportel, Primeiro Sargento Luís 

Manuel Vitorino Guerreiro, Comandante do Posto Local da Guarda Nacional Republicana e 

Engenheiro Hélder de Brito Rosa, Chefe do Departamento Técnico Municipal, da Câmara 

Municipal. O Presidente da Comissão solicitou a presença do Fiscal Municipal Senhor 

Miguel Nuno Lésico Pilonas, proposta que foi aceite. ------------------------------------------------  

-------- A secretariar a reunião esteve presente a Drª. Custódia Reis, secretária do Vice-
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presidente;---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- Aprovada a acta da reunião anterior e estando presentes os elementos acima 

referidos, deu-se início à análise da ordem de trabalhos proposta, tendo sido tomados os 

seguintes pareceres: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 1º Ponto) - Análise de requerimentos para atribuição de sinal de trânsito.----------------  

-------- A) – Cesarina Maria Gago Belchior – Pedido de atribuição de sinal de 

estacionamento proibido, no Pátio do Burguel –  A comissão considera que é de informar a 

requerente que os termos da nova lei dispensam a colocação de sinal de proibido estacionar 

nos portões de saída; --------------------------------------------------------------------------------------  

-------- B) – Condomínio “ A Cegonha”, Rua José Lourenço Viegas - Pedido de atribuição 

de sinal de permissão de estacionamento sobre o passeio. Apreciada a situação, a Comissão 

considerou, ser de deferir a atribuição do sinal requerido, devendo ser delimitado o troço 

autorizado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- C) – Maria Elizabeth Proença, Rua Vitorino Passos Pinto - Pedido de colocação de 

pins – Apreciado o requerido, e analisadas as dimensões do passeio e as circunstâncias da 

rua em causa, a Comissão considerou ser de colocar um sinal de proibição de 

estacionamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- D) –Maria João Viegas Rodrigues, Rua Luís Bívar, 35 – Reclamação sobre poste de 

sinalética direccional – Apreciado o requerido  e consideradas as propostas constantes desta 

acta, ficará solucionada a reclamação com o alargamento do passeio  e a recolocação do 

referido poste; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 2º Ponto) – Propostas e sugestões apresentadas à Câmara Municipal: ------------------  

-------- a) Proposta de Lombas na Estrada Nacional 2 – A comissão concordou com a 

necessidade de reforço da segurança dos peões no sítio de Alportel e propõe o reforço de 

sinalética vertical existente e aplicação de bandas de aproximação; -------------------------------  

-------- b) Sinalética direccional, Sítio do Peral – Proposta apresentada pelo munícipe J. 

Lourenço do sitio do Peral, solicitando à Câmara Municipal a necessidade de bem informar 

sobre as direcções de acesso local a Estói e Moncarapacho no Sítio do Peral, por forma a 

evitar as situações de engano verificadas. A Comissão propõe assim a colocação da referida 

sinalização direccional na via, junto do Centro do Peral; -------------------------------------------  

-------- c) Praça Carlos Porfírio – Proposta de trânsito proibido a pesados: Presente uma 

informação da Fiscalização Municipal, documentada com fotografais elucidativas do estado 
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de deterioração do pavimento naquela praça, e elaborada na sequência de uma comunicação 

dos moradores confinantes àquela Praça. A Comissão decidiu concordar com a sugestão e 

propor a colocação de um sinal de trânsito proibido a pesados;------------------------------------  

-------- 3) Outros Assuntos: ------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3.1) – Presente na reunião, o Sr. Presidente da Câmara Municipal apresentou à 

Comissão uma questão abordada na Assembleia Municipal de dia  02 de Fevereiro, em 

curso, e para a qual é requerida a melhor solução: Foi invocado que a autorização de 

estacionamento atribuído para cargas e descargas, no lado direito da Avenida da Liberdade, 

em São Brás de Alportel, não é suficiente, está mal localizado e não é utilizado pelos 

transportes pesados a que se destina, estando frequentemente viaturas estacionadas em 

segunda fila, o que é causador de muita perda de tempo e confusão. Atentos estes argumentos 

e ponderado o parecer anterior, que atribuiu o espaço existente e localizado tal como se 

encontra, a Comissão considerou, por unanimidade, manter a localização do início de 

estacionamento, prolongando o espaço, no topo norte em mais um lugar, correspondente a 

um ligeiro. Propõe ainda, como forma de melhor servir os estabelecimentos existentes na 

área, ser atribuído um lugar de estacionamento temporário, entre as 08h00 e as 15h00, na 

Rua Estanco Louro, logo após a passadeira existente. -----------------------------------------------  

-------- 3.2) - O Presidente da Comissão, Vereador Vítor Guerreiro, expôs a situação do 

cruzamento das Mealhas, dito da Cruzamento da Estação, referindo-se à perigosidade para 

os utilizadores daquela via e designadamente do troço de entrada na 270. Analisada a 

questão, a Comissão considerou ser de fechar ao trânsito o acesso da estrada da Barracha e 

da estrada das Mealhas para a 270, passando as mesmas ser consideradas de vias de sentido 

único. Por forma a melhor decidir sobre esta solução de segurança, foi aprovado consultar 

os residentes da área limítrofe, através de carta a enviar aos mesmos com convite para uma 

reunião de esclarecimento sobre esta intenção; -------------------------------------------------------  

-------- 3.3) - Terminal Rodoviário e áreas circundantes: sobre este terminal e actuais 

circuitos de transportes públicos, ponderados os inconvenientes e os benefícios, a Comissão 

aprovou por unanimidade as seguintes propostas: ----------------------------------------------------  

-------- a) - Saída do terminal rodoviário: obrigatoriedade de viragem à esquerda, sentido à 

Rua João Rosa Beatriz, propondo-se a revogação da decisão de permissão de circulação aos 

transportes públicos de passageiros, no sentido ascendente - ou seja a entrada no Terminal 

passará afazer-se via Largo de São Sebastião; --------------------------------------------------------  
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-------- b) - Rua Capitão Caiado: Alteração de sentido no troço de entrada pela Rua Luís 

Bívar até ao acesso à Rua da Dubadoura, ou seja, passar a um único sentido em toda a sua 

extensão, e reservando-se nessa rua um lugar de estacionamento para o carro funerário, 

junto da lateral nascente da Igreja de São Sebastião; ------------------------------------------------  

-------- c) - Rua Luís Bívar: prolongamento do sentido único até à Rua dos Bombeiros 

Voluntários, e marcação de estacionamento no lado esquerdo de todo o troço, incluindo um 

lugar de estacionamento temporário, logo após a passadeira existente; ---------------------------  

-------- 3.4) - Paragens de transporte colectivo de passageiros: Atendendo a alguns pedidos e 

ao facto de já terem existido, a comissão propõe a atribuição das seguintes paragens de 

transporte público: - Av. Da Liberdade, no troço entre as Ruas Machado dos Santos/ Rua 

Matos Proença e Rua António Bentes; e na Rua Luís Bívar, imediatamente depois do 

cemitério. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3.5) - Rua 5 de Outubro - estacionamento de apoio à escola EB/JI: A Comissão 

propõe a atribuição de um lugar de estacionamento reservado a autocarros, no lado direito 

da via sentido sul-norte;-----------------------------------------------------------------------------------  

-------- 3.6) - Estrada Nacional 2- A Comissão propõe retirar o sinal de limite de velocidade 

de 70Km, colocado no sentido descendente em curva que a rotunda da Circular, uma vez que 

foi colocado para a situação de construção desta via.------------------------------------------------  

-------- 3.7) - Sítio da Calçada – Proposta de análise para a eventual colocação de lombas no 

Sítio da Calçada, como forma de redução de velocidade e mais segurança de pessoas e bens;  

-------Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e redigida a presente acta que vai 

ser assinada por todos os presentes.---------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

acta de 12 de Fevereiro de 2009 da Comissão de Trânsito, à excepção do ponto 3-4) Paragens 

de Transporte Colectivo de Passageiros, que ficará sujeito a melhor análise.----------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas contidas na 

acta de 12 de Fevereiro de 2009 da Comissão de Trânsito, à excepção do ponto 3-4) Paragens 

de Transporte Colectivo de Passageiros, que ficará sujeito a melhor análise.----------------------  

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

CENTO E DOIS FOGOS:- Presente a informação da Secção de Taxas e Licenças desta 

autarquia, esclarecendo que os ocupantes dos fogos números 10, 20 e 85 do Bairro Social de 

cento e dois fogos não pagaram atempadamente as rendas das suas habitações no mês de 
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Março em curso.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mandar aplicar o 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 

três a dezasseis 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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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 422 a 429, de 

432 a 446, 450, de 482 a 488, de 491 a 497, 506 a 587, no valor de 207.035,80 €; ---------------  

-------- Foi deliberado, por unanimidade, autorizar os pagamentos a que correspondem os 

documentos de despesas números 430, 431, de 447 a 449, de 462 a 481, 489, 490, de 498 a 

505, no valor de 36.555,77 €;-----------------------------------------------------------------------------  

-------- Tomou ainda conhecimento dos pagamentos autorizados em reunião de 26 de Outubro 

de 2005 a que correspondem os documentos de despesa números 451/1 a 471/6 no valor de 

280.529 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 da Divisão de Administração Municipal, em 

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

 

 PRESIDENTE 

  
 


